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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; fertilizers, fertilizing preparations. 

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ السماد؛ األسمدة ومستحضرات 
 التسميد.

1Date of 24/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: AECI Limited اسم طالب التسجيل: أيه إي سي آي ليمتد 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 

Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 
 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167707 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167707 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals; chemicals for use in industry; chemical 
condensation preparations; solvents; detergents for industrial 
use; surface-active compounds; water repellents; ion-exchange 

resins [chemical preparations]; waterproofing chemical 
compositions; silica gel; ungluing preparations; unprocessed 
plastics [plastics in primary form]; fluorine resins, unprocessed; 

unprocessed polyurethane resins; unprocessed polyvinyl 
chloride resins; chemical sorbents; metallic oxides; oil cement 
[putty]; glue and adhesives for industrial purposes; wallpaper 

removing preparations; plant growth regulating preparations; 
fertilizers; ceramic glazings; higher fatty acids; nonferrous 
metals as chemical preparations; non-metallic minerals; 
chemical compositions for use in developing photographs; 

chemical test papers; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; pulp. 

المواد الكيماويه؛ مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة؛ مستحضرات تكثيف المواد 
ذيبات؛ منظفات لالستخدام الصناعي؛ عوامل التنشيط السطحي؛ المواد المانعة الكيميائية؛ الم

للتبلل بالماء؛ راتنجات التبادل األيوني ]مستحضرات كيميائية[؛ التركيبات الكيميائية المقاومة 

للمياه؛ جل السيليكا؛ مستحضرات إزالة الغراء؛ البالستيك غير المعالج )البالستيك بالشكل 
نجات الفلور غير المعالج؛ راتنجات البولي يوريثان غير المعالجة؛ راتنجات األولي(؛ رات

كلوريد البولي فينيل غير المعالجة؛ المواد الماصة الكيميائية؛ األكسيدات المعدنية؛ معجونة 

االسمنت الزيتي؛ الصمغ والمواد الالصقة ألغراض صناعية؛ مستحضرات إلزالة ورق 
و النباتات؛ األسمدة؛ طالءات زجاجية خزفية؛ األحماض الجدران؛ مستحضرات تنظيم نم

الدهنية العالية؛ المعادن غير الحديدية والمستحضرات الكيميائية؛ معادن غير فلزية؛ المركبات 

الكيميائية لالستخدام في التظهير الفوتوغرافي؛ أوراق الفحص الكيميائية؛ المحليات 
 اض الصناعية؛ عجينة الورقالصناعيه؛ الطحين والنشأ المستخدمين لالغر

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.وذلك 

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc. اسم طالب التسجيل: .ايه جي سي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1، مارونوشي 5-1
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167900 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167900 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals for industrial purposes; glue and adhesives for 

industrial purposes; plant growth regulating preparations; 
fertilizers; ceramic glazings; higher fatty acids; chemical 
compositions for developing, printing and enlarging 

photographs; reagent paper, not for medical purposes; artificial 
sweeteners; flour and starch for industrial purposes; plastics, 
raw materials; pulp; photo-sensitive printing plates; photo-

sensitive resin film for printing; photographic sensitizers; 
chemical preparations for use in photography; photosensitive 
plates; sensitized photographic plates; sensitized plates for 

offset printing; unprocessed plastics; unprocessed artificial 
resins. 

المواد الكيميائية لألغراض الصناعية؛ الغراء والمواد الصقة لألغراض الصناعية؛ 

مستحضرات تنظيم نمو النبات؛ األسمدة؛ تزجيج السيراميك؛ أحماض دهنية؛ التراكيب 
الكيميائية لتطوير وطباعة وتوسيع الصور؛ ورقة كاشف، لألغراض غير الطبية؛ الُمحلّيات 

ناعية؛ دقيق ونشا لألغراض الصناعية؛ البالستيك والمواد الخام؛ اللب؛ لوحات طباعة الص

حساسة للصور؛ فيلم راتنج حساس للصور ألغراض الطباعة؛ محسات فوتوغرافية؛ 
مستحضرات كيميائية لإلستخدام في التصوير الفوتوغرافي؛ لوحات حساسة للضوء؛ لوحات 

ت حساسة للطباعة األوفست؛ مواد بالستيكية خام؛ الصور الفوتوغرافية الحساسة؛ لوحا

 راتنجات إصطناعية خام.

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: TOYOBO CO., LTD. اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.تويوبو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-8, DOJIMA HAMA 2-CHOME, KITA-KU, 
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230, Japan 

شي، اوساكا -كو، اوساكا-شوم، كيتا-2، دوجيما هاما 8-2
 ، اليابان530-8230

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167907 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167907 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sulfuric acid; sulfides; methyl benzene;  benzene-based acids;  
benzene derivatives; ethane;  toluene; anti-knock substances 

for internal combustion engines;  detergent additives to petrol;  
anti-boil preparations for engine coolants; chemical 
preparations for decarbonising engines; fuel-saving 

preparations; chemical additives for fuels of prime mover;  anti-
tarnishing chemicals for windows; antifreeze;  brake fluid;  
coolants for vehicle engines;  fluids for hydraulic circuits; 

transmission fluid; power steering fluid. 

حمض الكبريتيك؛ الكبريتيدات؛ بنزين المثيل؛ األحماض التي أساسها البنزين؛ مشتقات 
بنزين؛ اإليثان؛ التولوين؛ المواد المخفضة لألصوات في محركات اإلحتراق الداخلي؛ ال

المنظفات المضافة إلى الوقود؛ مستحضرات منع الغليان لمبردات المحركات؛ المستحضرات 
الكيميائية لمحركات إزالة الكربونات؛ مستحضرات لتوفير إستهالك الوقود؛ المضافات 

خدم في المحرك الرئيسي؛ المواد الكيميائية المضادة لتلوث النوافذ؛ الكيميائية للوقود المست

سوائل منع التجمد؛ سوائل الكوابح؛ مبردات محركات المركبات؛ سوائل الدارات الهيدروليكية؛ 
 سوائل نقل الحركة؛ سوائل أنظمة التوجيه اآللي.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in yellow and green colors according to the print filed with the 

application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألخضر وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل: اويل كوربوريشن -اس 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

جو، سيوؤل،   -دونج(، مابو -)جونجدوك  192رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 0 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167787 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chemical additives for fuel treatment.  اضافات كيميائية لمعالجة الوقود 

 

Date of 06/11/2019 

الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

Applicant Name: top of pyramid  اسم طالب التسجيل: قمة الهرم للتطوير و صناعة المواد الكيماوية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman- princess tagreed street al 
shoubaki complex 3, P.O.Box: 144217, 

11814 

،   3شارع االميرة تغريد مجمع الشوبكي رقم  -عمان
 11814, 144217ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 144217-11814amman- princess 
tagreed street al shoubaki complex 3 

شارع االميرة تغريد مجمع  -عمان11814-144217ص.ب 
 3الشوبكي رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167959 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167959 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics, perfumes  مستحضرات التجميل والعطور 

 

Date of 06/11/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

Applicant Name: rania daoud fadel 

kanaan/alahyaa trading 
establishment 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة االحياء التجارية/كنعانرانيا داود فضل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-madina almonwarah st, P.O.Box: 1210, 
11821 

 عنوان طالب التسجيل  11821, 1210المدينة المنورة   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 1210-11821al-madina 

almonwarah st 

ليغعنوان التب المدينة المنورة 11821-1210ص.ب   

Trademark 167675 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167675 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery, cosmetic products, personal fragrances, soaps for 
personal use, dental care preparations: dentifrices, denture 
polishes, tooth whitening preparations, mouth washes, not for 

medical purposes 

مستحضرات التجميل، العطور الشخصية، صابون لالستخدام الشخصي، مستحضرات عطور، 
العناية باالسنان، منظفات أسنان، ملمعات أطقم األسنان، مستحضرات تبييض األسنان، 

 غسوالت للفم ليست لغايات طبية

 

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: BEYAZ KAGIT VE 

HIJYENIK URUNL TEMLI 
INSAAT SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: باياز كاجيت في هيجينيك اورونلير تيميزليك انسات ساناي تيكاريت ليمتد سيركتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, ANAVARZA CADDESI, NO: 3, 

SARICAM - ADANA / TURKEY 

هاجي سابانجي اورجانيزي ساناي بولجيسي، انافارزا جاديسى، 
 اضانا / تركيا -، ساريشام 3نو: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES -AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن -مكتب نادر جميل قمصية 
 731 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 167766 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167766 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

detergents المنظفات الكيماوية 

 

Date of 24/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Al-Riyadh Co for 

Detergents 

 اسم طالب التسجيل: شركة الرياض لصناعة المنظفات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/wadi saqra/ arrar st, P.O.Box: 

910538, 11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910538عمان/وادي صقره/شارع عرار  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

amman/wadi saqra/ arrar st, P.O.Box: 
910538, 11191 

ليغعنوان التب 11191, 910538عرار  ، ص.ب:عمان/وادي صقره/شارع   

Trademark 167869 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167869 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cleaning polishing scouring and abrasive preparation soaps 

perfumery essential oils cosmetics 

مستحضرات التنظيف والتلميع والجلخ والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات 

 التجميل 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue and green colors according to the print filed with the 

application. 

واألخضر وذلك  زرقاشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األ
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 22/04/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2019  

Applicant 

Name:Altayf alazrag 
packaging est/ 

Ibrahim jomaa Mohammed 

Al Baraj 

اسم طالب  ابراهيم جمعة محمد البراج

مؤسسة الطيف لتسجيل:ا
 االزرق للتعبئه والتغليف

Nationality  : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / ma,adaba street / madi , 
P.O.Box: 35, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  11610, 35عمان / شارع مأدبا / عمارة ماضي   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 35-11610Amman / ma,adaba 

street / madi  

ليغعنوان التب عمان / شارع مأدبا / عمارة ماضي 11610-35ص.ب   

Trademark 167967 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167967 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

scouring solutions , deodorant soap , polish for furniture and 

flooring . 

 محاليل جلي ، و صابون الزالة الروائح الكريهة، وملمع لالثاث و االرضيات .

 

Date of 08/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

Applicant Name: MASASATI AND SROUJI 

CO  

 اسم طالب التسجيل: شركة مصاصاتي وسروجي 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SYRIA -HALAB , P.O.Box: 289, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 289حلب   ، ص.ب:-سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928028-11190 Amman Suliman Al 
nabulsi  

ليغعنوان التب  11190- 928028ص.ب شارع سليمان النابلسي –عمان   

Trademark 167661 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167661 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumes and cosmetics عطور و مستحضرات التجميل 

 

Date of 16/05/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Deraah trading company اسم طالب التسجيل: شركة درعه التجارية 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Riyadh – Al-Farouk district – Exit 16, 
P.O.Box: 11191, 910580 

, 11191، ص.ب:  16مخرج -حي الفاروق -الرياض
910580 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 
910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 

Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب سماس للملكية الفكرية
بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 

 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغبعنوان الت  

Trademark 167666 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167666 الصنف 
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  RUDE  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; make-up; non-medicated cosmetics; non-medicated 
skin creams; non-medicated skin care preparations; skin care 

cosmetics; false eyelashes; false nails; adhesives for false 
eyelashes, hair and nails; face and body glitter; beauty masks; 
body and beauty care cosmetics. 

مستحضرات تجميل; مكياج; مستحضرات تجميل غير طبية; كريمات غير طبية للجلد; 
تعارة; ش مسمستحضرات غير طبية للعناية بالجلد; مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة; رمو

اظافر مستعارة; مواد الصقة للرموش، والشعر، واألظافر المستعارة; دقائق براقة للوجه 
 والجسم; اقنعة تجميلية; مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم والَجمال.

 

Date of 12/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: Rude Cosmetics, Inc. اسم طالب التسجيل: .إنك ,رود كوزمتكس 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1636 W 8th Street, Suite 100 Los Angeles, 
California 90017 United States of America. 

, لوس انجليس, 100دبليو الشارع الثامن, سوت  1636
 , الواليات المتحدة األمريكية.90017كاليفورنيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167693 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167693 الصنف 
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 MAS ALLA DE LA PIEL PERFUMES LOEWE  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery products; perfumes; toilet water; eau de Cologne; 
soaps for personal use; gels and lotions for the body, face and 

hands; deodorants for personal use; bath and shower gels and 
preparations. 

المنتجات العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ ماء الكولونيا العطري؛ الصابون لالستخدام 
يدي؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ الجل واللوشن للجسم والوجه واأل

 الشخصي؛ جل ومستحضرات لالغتسال واالستحمام.

Priority claim:  Claim Country: ES 

Claim No.: 03748177/0 
Claim Date: 13/12/2018 

 ESاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 0/03748177رقم االدعاء: 
 13/12/2018تاريخ االدعاء: 

  

  

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  13/06/2019  

Applicant Name: LOEWE SA اسم طالب التسجيل: لويوي اس ايه 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle Goya 4, 28001 Madrid, Spain  عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28001، 4كالي جويا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167878 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167878 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Skin care products, namely wash cream, wash mousse, perineal 

wash cream and mousse; conditioner, cleansing cream, soaps, 
perfumery, essential oils and gels, moisturizers, lotions; 
disposable pre-moistened washcloths impregnated with 

cleansing preparations or compounds for personal use (non-
medical) 

منتجات العناية بالبشرة، تحديدا: كريمات الغسول ورغوة الغسول وكريمات ورغوة غسيل 

منطقة المهبل؛ مستحضرات التلطيف وكريمات التنظيف والصابون والمواد العطرية والزيوت 
ترطيب واللوشن؛ المناشف المرّطبة مسبقا المستخدمة لمّرة العطرية والجل ومستحضرات ال

 واحدة والمشّربة بمستحضرات تطهير أو بمركبات لالستخدام الشخصي )غير طبي(

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in magenta, dark blue and white colors according to the print 
filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األرجواني واألزرق الداكن 

 واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: Essity Hygiene and Health 

Aktiebolag 

 اسم طالب التسجيل: ايسيتي هايجين آند هيلث اكتيبوالج

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 405 03 Goteborg, Sweden 405 03 عنوان طالب التسجيل  جوتبورج، السويد 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167887 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167887 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching preparations and preparations for laundry; cleaning, 
polishing and abrasive preparations; preparations for cleaning; 

oils for cleaning purposes; preservatives for leather [polishes]; 
leather bleaching preparations; polishes; creams for leather; 
shoe cream; shoe polish; products to shine; shoemakers` wax; 

perfumery products; perfume;  eau de Cologne; eau de parfum; 
eau de Cologne; perfume bases; extracts of flowers [perfumes]; 
products for perfuming the atmosphere; potpourris 

(fragrances); incense; cosmetic preparations for skin care and 
lips care; cosmetic preparations for slimming; cosmetic lotions; 
beauty masks; cosmetics products for hands, face and body; 

cosmetic products for hair care; detangling hair products; hair 
lotions; bleaching preparations [bleaching] hair (cosmetics); 
hair dyes; creams and gels fixing fair fixative; hairsprays; 
depilatory creams; depilatory wax; shaving preparations; 

shaving soap; shaving foam; after-shave products; sunscreen 
preparations for cosmetic purposes; toiletries; dentifrices; 
soap; shampoos; shower gel; bath gel; bath oils for cosmetic 

purposes; cosmetic bath salts; bath foam; bath beads for 
cosmetic purposes; Talcum powder, for toilet use; cleansing 
milk for cosmetic purposes; deodorants for human beings; 

make-up preparations; lipsticks; tanning preparations 
[cosmetics]; self-tanning preparations [cosmetics]; mask of 
eyelashes; make-up powder; eye-shadow; make-up pencils; 

removal make-up preparations; decorative stickers for cosmetic 
purposes; temporary tattoos for body and nails 
(cosmetics);make-up products (cosmetic); care preparations 

and nail grooming; nail varnish for cosmetic purposes; nail 
protectors; nail polish; nail polish remover; artificial nails; false 
nail kits; adhesives for fixing artificial nails. 

مستحضرات قصر األقمشة ومستحضرات غسيل المالبس؛ مستحضرات التنظيف والصقل 
رات التنظيف؛ الزيوت المعدة ألغراض التنظيف؛ مواد حافظة للجلد المدبوغ والكشط؛ مستحض

]ملمعات[؛ مستحضرات قصر الجلد المدبوغ؛ الملمعات؛ الكريمات المعدة للجلد؛ كريم األحذية؛ 
ملمعات األحذية؛ مواد التلميع؛ شمع الحذائين؛ مواد صناعة العطور؛ العطور؛ ماء الكولونيا؛ 

كولونيا؛ عناصر أساسية للعطور؛ مستخرجات الزهور ]عطور[؛ منتجات ماء العطر؛ ماء ال

تعطير األجواء؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[؛ بخور؛ 
المستحضرات التجميلية للعناية بالبشرة والشفاه؛ المستحضرات إلنقاص الوزن؛ الغسوالت 

لتجميل؛ مستحضرات التجميل للعناية بالوجه )اللوشن( المستخدمة لغايات التجميل؛ أقنعة ا

واليدين والجسم؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ مستحضرات فك تشابك الشعر؛ غسوالت 
)لوشن( الشعر؛ مستحضرات إزالة لون الشعر؛ صبغة الشعر؛ كريمات أو جل تثبيت تسريحة 

حضرات الحالقة؛ الشعر؛ رذاذ تثبيت الشعر؛ كريمات إزالة الشعر؛ شمع إزالة الشعر؛ مست

صابون الحالقة؛ رغوة الحالقة؛ مستحضرات ما بعد الحالقة؛ المستحضرات الواقية من أشعّة 
الشمس ألغراض التجميل؛ مواد التواليت؛ منظفات األسنان؛ الصابون؛ الشامبو؛ جل 

االغتسال؛ جل االستحمام؛ زيوت االستحمام ألغراض التجميل؛ أمالح االستحمام ألغراض 
؛ رغوة االستحمام؛ كريات االستحمام ألغراض التجميل؛ مسحوق التالك الستخدامات التجميل

الزينة؛ الحليب الستخدامات الزينة؛ مزيالت روائح الجسم الكريهة )عطور(؛ مستحضرات 
الماكياج؛ أحمر الشفاه؛ مواد التسمير ]مستحضرات التجميل[؛ مستحضرات التسمير دون 

التجميل؛ أقنعة الرموش؛ مسحوق الماكياج؛ ظالل العيون؛ التعرض ألشعّة الشمس ألغراض 

أقالم الماكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ رسوم التزيين الملصقة المستخدمة للتجميل؛ 
الوشم المؤقت الملصق على الجسم واألظافر ]مستحضرات تجميل[؛ لوازم الماكياج 

؛ طالء األظافر ألغراض ]مستحضرات التجميل[؛ مستحضرات العناية وتجميل األظافر

التجميل؛ مستحضرات حماية األظافر؛ طالء تلميع األظافر؛ مستحضرات إزالة طالء تلميع 
 األظافر؛ األظافر االصطناعية؛ لوازم األظافر المركبة؛ المواد الالصقة لألظافر االصطناعية.

 

Date of 14/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier اسم طالب التسجيل: لوي فويتون مالوتييه 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 Paris 2 ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75001، رو دو بون نوف 

Applicant for 
Correspondence 

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

-435ص.ب األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167834 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167834 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cosmetics; Soaps; Deodorants for personal use; Fragrances 
and perfumery products; Essential oils; Shaving and after-shave 

cosmetic products; Bath and shower cosmetic products; Hair 
care cosmetic products; Skin face and body care cosmetic 
products; Face and body suntanning cosmetic products; Hand 

and foot care cosmetic products; Cosmetic make-up products; 
Make-up removers; Room fragrances (sprays, incense, 
potpourris, and scented wood); Nutritional supplements for 

cosmetic purposes, for face and body skin care, for hair care 
and for nail care; Cosmetic preparations for face and body skin 
care, for hair care, for nail care., 

مستحضرات التجميل؛ الصابون؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ العطور 
منتجات التجميل للحالقة وما بعد الحالقة؛ منتجات والمنتجات العطرية؛ الزيوت العطرية؛ 

التجميل لالستحمام واالغتسال؛ منتجات التجميل للعناية بالشعر؛ منتجات التجميل للعناية 
بالبشرة والوجه والجسم؛ منتجات التجميل لتسمير الوجه والجسم بالتعرض ألشعة الشمس؛ 

المكياج التجميلية؛ مزيالت المكياج؛  منتجات التجميل للعناية باأليدي واألقدام؛ منتجات

معطرات الغرف )بخاخ، البخور، الورد المجفف، والخشب المعّطر(؛ مكمالت التغذية لغايات 
التجميل، للعناية ببشرة الوجه والجسم، للعناية بالشعر والعناية باألظافر؛ مستحضرات 

 باألظافر, التجميل للعناية ببشرة الوجه والجسم وللعناية بالشعر وللعناية

Date of 16/07/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Laboratoires De Biologie 

Vegetale Yves Rocher 

 اسم طالب التسجيل: البوراتور دي بيولوجي فيجيتيل ايف روشيه

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address La Croix des Archers 56200 La Gacilly 

France 

 عنوان طالب التسجيل  الجاسيلي فرنسا 56200ال كروا ديه ارشير 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167976 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167976 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 

scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 

dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in laundry. 

من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل 

والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو شعر. 
العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 

, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، سائله،مستحضرات تنظيف االسنان

 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس

 

Date of 22/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 

Perfumes Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -down town, P.O.Box: 688, 11910  عنوان طالب التسجيل  11910, 688وسط البلد   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 688-11910amman -down town  ليغعنوان التب وسط البلد -عمان 11910-688ص.ب  

Trademark 167861 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167861 الصنف 



20 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 

fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in laundry. 

من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل 
ر. والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو شع

العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 

سائله،مستحضرات تنظيف االسنان, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، 
 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس

 

Date of 22/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 

Perfumes Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -down town, P.O.Box: 688, 11910  عنوان طالب التسجيل  11910, 688وسط البلد   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 688-11910amman -down town  ليغعنوان التب وسط البلد -عمان 11910-688ص.ب  

Trademark 167862 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167862 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, make up preparations for personal use , hair care 
products , hair dyes ,hair lotions, perfumes , shampoos , 
conditioners, skin care preparations , deodorants 

مستحضرات التجميل ، مواد التجميل لالستعمال الشخصي، منتجات العناية بالشعر ، صبغات 
غسوالت الشعر  التجميلية، العطور، الشامبوات، بلسم الشعر، مستحضرات العناية الشعر، 

 بالجسم ، مزيالت التعرق

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word Brazil- protein)if used separately from the 
mark 

- Brazilعالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )التنازل: ان تسجيل هذه ال
proteinبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 23/07/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: FLORACTIVE INDUSTRIA 

E COMERCIO 
DE COSMETICOS EIRELI 

 اسم طالب التسجيل: كوزميتيكوس ايريليفلوراكتيف انداستريا ايه كوميرسيو دي ايه 

Nationality     : BRAZIL جنسية الطالب برازيل: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue: Josué Lemes Lima, 412, casa 
02, Panorama , City Cajamar- SP –Code 
07792340 - Brazil ,  

، بانوراما،  2، كاسا زيرو 412: جوسيو ليماس ، ليما 
 ، البرازيل  07792340كود  –اس بيه  –كاجامار سيتي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-

11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية

، الطابق  59، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 
 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167846 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167846 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, make up preparations for personal use , hair care 

products , hair dyes ,hair lotions, perfumes , shampoos , 
conditioners, skin care preparations , deodorants 

مستحضرات التجميل ، مواد التجميل لالستعمال الشخصي، منتجات العناية بالشعر ، صبغات 

الشعر، غسوالت الشعر  التجميلية، العطور، الشامبوات، بلسم الشعر، مستحضرات العناية 
 بالجسم ، مزيالت التعرق

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: FLORACTIVE INDUSTRIA 

E COMERCIO 
DE COSMETICOS EIRELI  

 اسم طالب التسجيل: كوزميتيكوس ايريليفلوراكتيف انداستريا ايه كوميرسيو دي ايه 

Nationality     : BRAZIL جنسية الطالب برازيل: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue: Josué Lemes Lima, 412, casa 
02, Panorama , City Cajamar- SP –Code 
07792340 - Brazil ,  

، بانوراما،  2، كاسا زيرو 412: جوسيو ليماس ، ليما 
 ، البرازيل  07792340كود  –اس بيه  –كاجامار سيتي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-

11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية

عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 11184
 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167639 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167639 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; lipsticks; make-up preparations; body lotion; hand 
lotions; perfumery; beauty masks; shampoos; beauty soap; 

dentifrices. 

مستحضرات التجميل؛ احمر الشفاه؛ مستحضرات المكياج؛ لوشن الجسم؛ لوشن اليدين؛ 
 المواد العطرية؛ أقنعة التجميل؛ الشامبو؛ صابون التجميل؛ منظفات االسنان.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in light green, dark green and white colors according to the print 

filed with the application. 

هذه العالمة يجب أن يكون بأللوان األخضر الفاتح واألخضر اشتراطات خاصة: ان تسجيل 
 الغامق واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 22/08/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: ENPRANI CO., LTD. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.انبراني كو 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 88, Chukhang-daero 296beon-gil, Jung-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

جو،  -جل، جانغ -بيون  296دايرو  -،  تشوكهانج 88
 انشيون،  جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167811 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167811 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Bleaching and cleaning preparations; detergents other than for 

use in manufacturing operations and for medical purposes; 
laundry bleach; fabric softeners for laundry use; stain 
removers; dishwasher detergents; perfumery; cosmetics: 

fragrances; deodorants for personal use and animals; soaps; 
dental care preparations; dentifrices; denture polishes; tooth 
whitening preparations; mouth washes, not for medical 

purposes; abrasive preparations; emery cloth: sandpaper; 
pumice stone; abrasive pastes; polishing preparations for 
leather, vinyl, metal and wood; polishes and creams 
for leather, vinyl. metal and wood; wax for polishing. , 

مستحضرات التبييض والتنظيف؛ منظفات بخالف المستخدمة في عمليات التصئيع  

ت لالقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ مزيالت الطبية؛ قاصر للغسيل والكي؛ ملينا ولالغراض
البقع؛ منظفات , غسيل الصحون؛ العطور؛ مستحضرات التجميل؛ روائح طيبة؛ مزيالت 
الروائح لالستخدام ظ الشخصي والحيوانات؛ الصابون؛ مستحضرات العناية باألسنان؛ 

 وليس« الفممنظفات اسنان؛ ملمعات أطقم , األسنان؛ مستحضرات تبييض األسنان؛ غسول 
لألغراض الطبية؛ مستحضرات سحج )سنفرة(؛ قماش سحج )سنفرة(؛ ورق سحج 

)للسنفرة(؛ حجر الخفاف؛ معاجين سحج )سنفرة(؛ ' مستحضرات التلميع للجلود والفينيل 

 والمعادن والخشب؛ ملمعات وكريمات للجلود والفينيل والمعادن و الخشب ; الشمع للتلميع ., 

Date of 26/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: BEYAZ KAGIT VE 

HIJYENIK URUNLER 
TEMIZLIK INSAAT SANAYI 
TICARET LIMITED 

SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: باياز كاجيت في هيجينيك اورونلير تيميزليك انسات ساناي تيكاريت ليمتد سيركتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI, 28. CADDE, NO: 5 YUREGIR - 
ADANA / TURKEY 

. كاددي، 28هاسي سابانسي اورغانيزي ساناي بولجيسي، 

 ادانا / تركيا -يورجير  5رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167762 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167762 الصنف 
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 KLERESCA  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-medicated skin care preparations; non-medicated skin 
creams and lotions; anti-aging skin care preparations; cosmetic 

preparations for skin renewal; cosmetic skin care preparations; 
skin care preparations; wrinkle removing skin care 
preparations. 

مستحضرات العناية بالبشرة غير العالجية؛ كريمات ولوشن البشرة غير العالجية؛ 
مستحضرات العناية بالبشرة لمقاومة التقدم بالعمر؛ مستحضرات تجميلية لتجديد البشرة؛ 

ية للعناية بالبشرة؛ مستحضرات للعناية بالبشرة؛ مستحضرات العناية المستحضرات التجميل
 بالبشرة إلزالة التجاعيد.

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: FB Dermatology Limited اسم طالب التسجيل: اف بي ديرماتولوجي ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 51 Bracken Rd, Sandyford, Dublin, D18 
CV48,  Ireland 

،  48سي في  18براكين آر دي، سانديفورد، دبلن، دي  51
 ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167789 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167789 الصنف 



26 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ethereal oils, terpenes  essential oils , jasmine oil, extracts of 
flowers  perfumes , flavourings for beverages  essential oils , 

gaultheria oil, rose oil, almond oil, lavender oil, essential oils of 
lemon, essential oils, bergamot oil, mint essence  essential oil , 
oils for cosmetic purposes, cake flavourings  essential oils , 

food flavourings  essential oils , ethereal essences 

ستخلصات الزهور  عطور , منكهات زيوت أثيرية, تربينات  زيوت عطرية , زيت الياسمين, م
للمشروبات  زيوت عطرية , زيت الغلتيرية, زيت الورد, زيت اللوز, زيت الخزامى, الزيوت 

العطرية من الليمون, الزيوت العطرية, زيت البرغموت العطري, خالصة النعناع  زيت عطري 
يوت عطرية(, , زيوت ألغراض التجميل, )زيوت عطرية( نكهات للكعك, نكهات الطعام )ز

 خالصات أثيرية

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: al sughayer food stuff 

trading co 

 اسم طالب التسجيل: لتجارة المواد الغذائيهالصغير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان/المقابلين  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual propertyP.O.Box 
1101-11910amman/al shmesani 

ليغعنوان التب عمان/الشميساني11910-1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه  

Trademark 167690 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167690 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; soaps; cosmetic preparations for bath; body-, face-, 
cosmetic-, bath powders; perfumes; pre-shave and after shave 
lotions; shaving creams; shampoos, conditioners; toothpaste; 

mouth washes; dental rinses; breath refreshers; dental 
bleaching creams; teeth whiteners (strips and pastes); non 
medicated denture cleanser tablets; deodorants and 

antiperspirants for human use; hand creams, foot creams, 
nourishing creams, facial cleansing creme; skin creams, facial 
masks; anti-wrinkle formulas; anti-aging lotions and 

moisturizers; skin care oils; skin care gels; skin cleanser 
preparations for face and body; make-up removing 
preparations; sunscreen lotions and sun care creams; body 

sprays for cosmetic purposes; baby shampoos; baby oil; baby 
lotions; baby body washes; baby powder; impregnated baby 
cloths; baby wipes; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton 

balls for cosmetic purposes; impregnated hand wash 
preparations for cosmetic purposes; make-up preparations; 
face paint; hair lotions, hair lacquers; make-up foundation; 

foundations (cosmetic); eye shadow, mascaras; eye liners; 
blushers, concealers (cosmetic), face powder, cosmetic pencils; 
decorative transfers for cosmetic purposes; lip care 
preparations; lip gloss; lip pomades; lipsticks; lip liners; 

cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations for 
household purposes; laundry detergents; synthetic household 
detergents; shoe polish and waxes; polishing agents for 

preservation of leather; leather waxes, cream for leather, pastes 
for polishing leather. 

ستحمام للجسم مواد تجميل، صابون، مستحضرات تجميل من أجل االستحمام، مساحيق ا
والوجه والتجميلية، عطور، غسول لما قبل الحالقة وما بعد الحالقة، كريمات حالقة، شامبو 
وبلسم )ملطف شعر(، معجون أسنان، غسول للفم، غسول لشطف األسنان، منعشات للنفس، 

كريمات لتبييض األسنان، مبيضات لألسنان )شرائط ومعاجين(، أقراص منظفة لألسنان غير 
مزيالت عرق وموانع للتعرق من أجل االستخدام البشري، كريمات لليدين وكريمات طبية، 

للقدمين وكريمات مغذية وكريمات منظف للوجه، كريمات للبشرة وأقنعة للوجه، تركيبات 

مضادة للتجاعيد، غسوالت ومرطبات مضادة لظهور آثار التقدم في العمر، زيوت للعناية 
ة، مستحضرات لتنظيف البشرة من أجل الوجه والجسم، بالبشرة، هالم للعناية بالبشر

مستحضرات إلزالة المكياج،  غسول واق من الشمس وكريمات للعناية بالبشرة عند التعرض 

للشمس، رذاذ للجسم من أجل األغراض التجميلية، شامبو االطفال الرضع، زيت لالطفال 
الرضع، بودرة اطفال، الرضع، غسوالت لالطفال الرضع، مستحضرات اغتسال لالطفال 

مالبس أطفال مشربة، مناديل مبللة لألطفال، عيدان قطنية من أجل أغراض تجميلية، كرات 

من القطن لألغراض التجميلية، مستحضرات غسول يدين مشربة من أجل األغراض 
التجميلية، مستحضرات المكياج، ألوان للوجه، غسول للشعر وملمعات للشعر، كريم أساس 

ريمات أساس )مستحضرات تجميل(، ظالل عيون والمسكرة للرموش، كحل للعين، للمكياج، ك

أحمر خدود، مادة تجميلية لإلخفاء )مستحضرات تجميل( ومسحوق )بودرة( للوجه وأقالم 
تجميلية، الصور المنقولة التزيينية ألغراض التجميل، مستحضرات للعناية بالشفاه، ملمع 

حددات للحد الخارجي للشفاه، مستحضرات تنظيف وتلميع شفاه، مرطب للشفاه، أحمر شفاه، م

وتطهير وكشط لألغراض المنزلية، منظفات للغسيل، منظفات منزلية صناعية، ملمع وشمع 
 لألحذية، عوامل تلميع للحفاظ على الجلد، شمع للجلد وكريم للجلد ومعاجين لتلميع الجلد.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104أبوغزالة بناية رقم مجموعة طالل 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167717 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167717 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Emollient preparations [cosmetics]; Cosmetics; Hair dyes; Tints 

for the hair; Preparations for setting hair; Hair lotions; Hair 
grooming preparations; Soap; Perfumery; Perfumes; Toilet 
water; Eau de parfum; Eau de Cologne; Decorative cosmetics; 

Eyes make-up; Make-up removing creams; Make-up removing 
milks; Make up foundations; Blemish balm creams; Talcum 
powder, for toilet use; Rouges; Concealers; Cover sticks; 

Mascara; Eyebrow mascara; Eyelid shadow; Eyebrow powder; 
Eyebrow gel; Eyebrow pencils; Eyeliner; Liquid eyeliners; 
Eyeliner pencils; Lip glosses; Lip balms [non-medicated]; 

Lipsticks; Lip liners; Nail varnish; Cosmetic preparations for 
nail drying; Artificial nails for cosmetic purposes; Nail gel; Nail 
care preparations; Nail polish base coat; Nail polish top coat; 

Nail strengtheners; Nail art stickers; Hand creams; Temporary 
tattoos for cosmetic purposes; Adhesives for false eyelashes, 
hair and nails; Nail varnish removers; Skin cleansers; 

Shampoos; Fingernail sculpturing overlays; Powder for forming 
sculpted finger nail tips; Adhesives for affixing artificial 
fingernails; Gel nail removers. 

المستحضرات المطّرية )مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات التجميل؛ صبغة الشعر؛ 

فيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات االعتناء مستحضرات صبغ الشعر؛ مستحضرات تص
بالشعر؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ لعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ ماء 

الكولونيا العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكياج العيون؛ كريمات إزالة الماكياج؛ 

ريمات البلسم لمعالجة العيوب؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ مستحضرات األساس للماكياج؛ ك
مسحوق التالك الستخدامات الزينة؛ أحمر الشفاه؛ مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ 

أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ المسكارا؛ مسكارا للحواجب؛ مظلالت العيون؛ مسحوق 

ديد العيون الحواجب؛ جل الحواجب؛ أقالم تحديد الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ أقالم تح
السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ ملمعات الشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ أحمر الشفاه؛ 

محددات شفاه؛ طالء تلميع أظافر؛ المستحضرات التجميلية لتجفيف األظافر؛ األظافر الصناعية 

ر؛ األظافلالستخدامات التجميلية؛ جل األظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ أساسات لطالء 
مستحضرات شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ ملصقات األشكال الفنية 

لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش 

االصطناعية  وللشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ منظفات الجلد؛ الشامبو؛ طالء نحت 
كيل أطراف أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصقة لتثبيت أظافر األظافر؛ مساحيق تش

 اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018033019 
Claim Date: 06/03/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018033019رقم االدعاء: 

 06/03/2019 تاريخ االدعاء:

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Bora Creations S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بورا كريشينز اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11, Calle Vel?zquez (Pto. de Andratx) 
07157 Andratx Baleares, Spain 

 07157، كاييه فيالثكيث )بيه تي او. دي اندراتش( 11
 اندراتش بالياريس، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167809 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  167809 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Emollient preparations [cosmetics]; Cosmetics; Hair dyes; Tints 

for the hair; Preparations for setting hair; Hair lotions; Hair 
grooming preparations; Soap; Perfumery; Perfumes; Toilet 
water; Eau de parfum; Eau de Cologne; Decorative cosmetics; 

Eyes make-up; Make-up removing creams; Make-up removing 
milks; Make up foundations; Blemish balm creams; Talcum 
powder, for toilet use; Rouges; Concealers; Cover sticks; 

Mascara; Eyebrow mascara; Eyelid shadow; Eyebrow powder; 
Eyebrow gel; Eyebrow pencils; Eyeliner; Liquid eyeliners; 
Eyeliner pencils; Lip glosses; Lip balms [non-medicated]; 

Lipsticks; Lip liners; Nail varnish; Cosmetic preparations for 
nail drying; Artificial nails for cosmetic purposes; Nail gel; Nail 
care preparations; Nail polish base coat; Nail polish top coat; 

Nail strengtheners; Nail art stickers; Hand creams; Temporary 
tattoos for cosmetic purposes; Adhesives for false eyelashes, 
hair and nails; Nail varnish removers; Skin cleansers; 

Shampoos; Fingernail sculpturing overlays; Powder for forming 
sculpted finger nail tips; Adhesives for affixing artificial 
fingernails; Gel nail removers. 

ات التجميل؛ صبغة الشعر؛ المستحضرات المطّرية )مستحضرات تجميل(؛ مستحضر

مستحضرات صبغ الشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات االعتناء 
بالشعر؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ لعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ ماء 

ج؛ الكولونيا العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكياج العيون؛ كريمات إزالة الماكيا

مستحضرات إزالة الماكياج؛ مستحضرات األساس للماكياج؛ كريمات البلسم لمعالجة العيوب؛ 
مسحوق التالك الستخدامات الزينة؛ أحمر الشفاه؛ مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ 

أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ المسكارا؛ مسكارا للحواجب؛ مظلالت العيون؛ مسحوق 

واجب؛ أقالم تحديد الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ أقالم تحديد العيون الحواجب؛ جل الح
السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ ملمعات الشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ أحمر الشفاه؛ 

محددات شفاه؛ طالء تلميع أظافر؛ المستحضرات التجميلية لتجفيف األظافر؛ األظافر الصناعية 

ة؛ جل األظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ أساسات لطالء األظافر؛ لالستخدامات التجميلي
مستحضرات شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ ملصقات األشكال الفنية 

لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش 

افر؛ منظفات الجلد؛ الشامبو؛ طالء نحت االصطناعية  وللشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظ
األظافر؛ مساحيق تشكيل أطراف أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصقة لتثبيت أظافر 

 اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018033023 

Claim Date: 06/03/2019 

 EU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 018033023رقم االدعاء: 

 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Bora Creations S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بورا كريشينز اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11, Calle Vel?zquez (Pto. de Andratx) 
07157 Andratx Baleares, Spain 

 07157، كاييه فيالثكيث )بيه تي او. دي اندراتش( 11
 اندراتش بالياريس، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167807 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167807 الصنف 
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  Burphrise  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

facial cleanser, hair oil, cosmetic preparations for baths, 
Lipsticks, Cosmetics, cosmetic preparations for skin care, 

Perfumes, Cosmetic kits, Cleansing milk for toilet purposes, 

طالء الشفاه. مستحضرات  منظف الوجه؛. زيت الشعر. مستحضرات تجميل للحمامات.
عطورء أطقم تجميل؛ حليب منظف ألغراض  مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة.« تجميل

 مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة )روائح طيبة( الزينة.

 

Date of 23/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

Applicant Name: Yiwu Sloggi Cosmetics Co 

,LTD  

 اسم طالب التسجيل: يهوه سلوغي كوزماتيكس سي أو ،ال تي دي 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 2838, Xicheng Road, Chengxi 

Street Yiwu Zhejiang CHINA 

 ، إكس تشينج، شارع تشينغزي، يهوه   2838رقم 

 زيجانغ، الصين                      
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman P.O Box 11184-841310  ليغعنوان التب  841310-1184عمان ص. ب  

Trademark 167636 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167636 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

perfumes, shaving preparations, skin whitening creams, 
cosmetic preparations for skin care, soap*, cosmetics, hair 

colorants, dentifrices*, hair straightening preparations, 
antiperspirants  toiletries , toilet water, make-up, shaving soap, 
shampoos* 

 ات تجميل للعناية بالبشرة, *العطور, مستحضرات الحالقة, كريمات تفتيح البشرة, مستحضر
الصابون, مستحضرات التجميل, ملونات لشعر, * منظفات األسنان, مستحضرات تمليس 

الشعر, المستحضرات المضاّدة للتعرق )ماء للزينة(, ماء الزينة المعطر, الماكياج, صابون 
 الحالقة, * الشامبو

 

Date of 25/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: 3R Pharmaceuticals 

industries co 

 اسم طالب التسجيل: الثالثيه للصناعات الدوائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab/industrial estate, P.O.Box: 306, 

11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 306سحاب/المدينه الصناعيه  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual propertyP.O.Box 
1101-11910amman/al shmesani 

ليغعنوان التب عمان/الشميساني11910-1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه  

Trademark 167915 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167915 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cleaning preparations مستحضرات للتنظيف 

 

Date of 17/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: The professor for 

detergent industry 

 اسم طالب التسجيل: البروفيسور لصناعة المنظفات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company التسجيلنوع طالب  ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa - alhashmeih - autostrad alzarqa, 

P.O.Box: 100210, 11111 

, 100210أوتوستراد الزرقاء  ، ص.ب:-الزرقاء الهاشمية 

11111 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

zarqa - alhashmeih - autostrad alzarqa, 
P.O.Box: 100210, 11111 

, 100210أوتوستراد الزرقاء  ، ص.ب:-الزرقاء الهاشمية 
11111 

ليغعنوان التب  

Trademark 167849 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167849 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cleaning preparations مستحضرات للتنظيف 

 

Date of 07/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

Applicant Name: The professor for 

detergent industry 

 اسم طالب التسجيل: البروفيسور لصناعة المنظفات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa - alhashmeih - autostrad alzarqa, 

P.O.Box: 100210  , 11111 

,   100210أوتوستراد الزرقاء  ، ص.ب:-الزرقاء الهاشمية 

11111 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

zarqa - alhashmeih - autostrad alzarqa, 
P.O.Box: 100210, 11111 

, 100210أوتوستراد الزرقاء  ، ص.ب:-الزرقاء الهاشمية 
11111 

ليغعنوان التب  

Trademark 167848 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167848 الصنف 
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HONOR 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 

hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 

laxatives for clothes used in laundry. 

معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والكشط   
والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو شعر. العطور 

والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 
نظيف،مستحضرات غسل المالبس، سائله،مستحضرات تنظيف االسنان, صودا الغسيل للت

 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس. 

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 

Fragrences   

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -down town, P.O.Box: 688, 11910  عنوان طالب التسجيل  11910, 688وسط البلد   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 688-11910amman –Aljbayha, 
Yajouz St, Ajeen  Complax 

ليغعنوان التب  مجمع عجين–الجبيهه شارع ياجوز 11910-688ص.ب   

Trademark 167863 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  167863 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

detergents  المنظفات 

 

Date of 26/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: yousef mustafa 

mohammad abu kheil  

 اسم طالب التسجيل: يوسف مصطفى محمد ابو كحيل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address alrusifa -iskan amer hashem , P.O.Box: 

713455, 11171 

 عنوان طالب التسجيل  11171, 713455االمير هاشم   ، ص.ب: اسكان-الرصيفة 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 713455-11171alrusifa -iskan amer 
hashem  

ليغعنوان التب اسكان االمير هاشم -الرصيفة 11171-713455ص.ب   

Trademark 167929 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167929 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After shave lotions,aromatics,cakes of toilet soap,clraning 

preparations,colour removing preparations, cosmetics, 
creames,dentifrices,disinfectant soap,fabric softeners for 
laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make 

up,medicated soap,polish for furniture and flooring,rust 
removing preparation,scented water,shampoo,shaving 
preparation,soap,stain removers,varnish  

غسول لما بعد  الحالقة ، عطور ، قطع صابون الزينة ، مستحضرات تنظيف ، مستحضرات 

إزالة األلوان ، مستحضرات تجميل ، كريمات تجميلية ، منظفات أسنان ، صابون مطهر ، 
ملينات لألقمشة في الغسيل و الكي ، أصباغ شعر ، ماء جافيل ، قاصر للغسيل و الكي ، 

ج ، صابون طبي ، ملمع لألثاث و األرضيات ، مستحضرات إزالة الصدأ ، ماء معطر ، مكيا

 شامبو ، مستحضرات حالقة ، صابون ، مزيالت البقع ، طالء أظافر ،

 

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Alwazir company for 

industry detergent  

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 

P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 

 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 16-11512amman - sahib - 60 str - 
abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان 11512-16ص.ب 
 عبد الحفيظ الحيتجامع 

ليغعنوان التب  

Trademark 167913 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167913 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After shave lotions,aromatics,cakes of toilet soap,clraning 
preparations,colour removing preparations, cosmetics, 
creames,dentifrices,disinfectant soap,fabric softeners for 

laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make 
up,medicated soap,polish for furniture and flooring,rust 
removing preparation,scented water,shampoo,shaving 

preparation,soap,stain removers,varnish  

غسول لما بعد الحالقة ، عطور ، قطع صابون الزينة ، مستحضرات تنظيف ، مستحضرات 
إزالة األلوان ، مستحضرات تجميل ، كريمات تجميلية ، منظفات أسنان ، صابون مطهر ، 

عر ، ماء جافيل ، قاصر للغسيل و الكي ، ملينات لألقمشة في الغسيل و الكي ، أصباغ ش

مكياج ، صابون طبي ، ملمع لألثاث و األرضيات ، مستحضرات إزالة الصدأ ، ماء معطر ، 
 شامبو ، مستحضرات حالقة ، صابون ، مزيالت البقع ، طالء أظافر ،

 

 

 

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name : Alwazir company for 

industry detergent  

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 

P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 

 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 16-11512amman - sahib - 60 str - 
abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان 11512-16 ص.ب
 جامع عبد الحفيظ الحيت

ليغعنوان التب  

Trademark 167912 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167912 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After shave lotions,aromatics,cakes of toilet soap,clraning 

preparations,colour removing preparations ,cosmetics 
,creames,dentifrices,disinfectant soap,fabric softeners for 
laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make 

up,medicated soap,polish for furniture and flooring,rust 
removing preparation,scented water,shampoo,shaving 
preparation,soap,stain removers,varnish  

غسول لما بعد الحالقة ، عطور ، قطع صابون الزينة ، مستحضرات تنظيف ، مستحضرات 

مطهر ، إزالة األلوان ، مستحضرات تجميل ، كريمات تجميلية ، منظفات أسنان ، صابون 
ملينات لألقمشة في الغسيل و الكي ، أصباغ شعر ، ماء جافيل ، قاصر للغسيل و الكي ، 

مكياج ، صابون طبي ، ملمع لألثاث و األرضيات ، مستحضرات إزالة الصدأ ، ماء معطر ، 

 شامبو ، مستحضرات حالقة ، صابون ، مزيالت البقع ، طالء أظافر ،
 
 

 

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Alwazir company for 

industry detergent  

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 

P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 

 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 16-11512amman - sahib - 60 str - 
abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان 11512-16ص.ب 
 جامع عبد الحفيظ الحيت

ليغعنوان التب  

Trademark 167911 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167911 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

toothpast shaving cream skin cream bady lotion jelly petroleum 
for cosmetic purposes hair jell shampo , detergent 

معاجين اسنان معاجين حالقة كريمات اليشرة ولوشن الجسم هالم بترولي الغراض التجميل 
 جل الشعر شامبو

 

Date of 15/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2020  

Applicant Name: Technical company for the 

manufacture of medical 
supplies cosmetics 

التسجيل:اسم طالب  الشركة الفنية لصناعة المستلزمات الطبية  مستحضرات التجميل   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alqastal , P.O.Box: 35014, 11180  عنوان طالب التسجيل  11180, 35014القسطل  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 35014-11180Amman -Alqastal   ليغعنوان التب القسطل  -عمان 11180-35014ص.ب  

Trademark 167931 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167931 الصنف 
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  Regent  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

oils &greases Industrial   زيوت وشحوم صناعية 

 

Date of 16/10/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2018  

Applicant Name: Suleiman Mohammad 

Hasn Al Banna  

 اسم طالب التسجيل: سليمان محمد حسن البنا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيلنوع  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -sahab, P.O.Box: 38282, 11593  عنوان طالب التسجيل  11593, 38282سحاب   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 38282-11593amman -sahab  ليغالتبعنوان  سحاب -عمان 11593-38282ص.ب  

Trademark 167695 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167695 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Hardened oils being hydrogenated oils for industrial use; 
powdered oils and fats for industrial purposes; dust 
suppressing compositions; dust removing preparations; 

benzene; lubricants;  dust binding compositions for sweeping;  
grease for boots; leather preserving oil and grease;  lamp wicks;  
lignite;  charcoal briquettes;  anthracite; coal dust featuring of 

fuel;  firelighters; coal; briquettes;  firewood;  cannel coal; coke; 
peat for use as fuel; gas oil; light oils; naphtha;  kerosene;  
illuminating grease; diesel oil; ligroin;  benzine; methylated 

spirits; petroleum ether; coal naphtha; fuel for small furnace; 
gasoline featuring of fuel;  denaturated fuel alcohols; additives 
for fuels of prime mover not of chemicals; crude oil; artificial 

petroleum;  heavy oils; coal tar oil; xylene fuel; coal gas; 
liquefied petroleum gases;  solidified gases featuring of fuel;  
oil-gas; natural gas;  propane for use as fuel;  vaporized fuel 

mixtures;  oils for releasing form work for building;  industrial 
gasoline; industrial grease; lubricating oil; cutting fluid; 
industrial wax; vegetable wax; raw wax; beeswax; belting wax; 

candles; ozokerite; carnauba wax; Christmas tree candles;  
paraffin wax; yellow beeswax;  boiled oil;  fuel for lighters. 

زيوت تصليد بكونها زيوت مهدرجة لالستخدام الصناعي؛ مسحوق الزيوت والدهون 
لألغراض الصناعية؛ مركبات تخفيف الغبار؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ البنزين؛ المزلقات؛ 

مركبات تثبيت الغبار للكناسة؛ شحم تلميع الجزم؛ الجلود الحافظة للنفط والشحوم؛ فتائل 

نوع من الفحم الحجري(؛ القوالب الفحمية؛ فحم اإلنثراسايت؛ غبار المصابيح؛ الليجنيت )
الفحم الذي يضم الوقود؛ الوالعات )قداحات(؛ الفحم؛ القوالب؛ الحطب؛ الفحم البني المستخرج 
من الصخر الزيتي؛ فحم الكوك؛ الخث الستخدامه كوقود؛ زيت الغاز؛ الزيوت الخفيفة؛ النفط؛ 

يت الديزل؛ ليغروين ]نفط[؛ بنزين؛ الميثيل المحول؛ األثير الكيروسين؛ شحم اإلنارة؛ ز
البترولي؛ نفثا الفحم؛ وقود لألفران الصغيرة؛ البنزين الذي يضم الوقود؛ الوقود المغير أو 
المحول؛ مضافات وقود المحرك الرئيسي ليست من المواد الكيميائية؛ النفط الخام؛ البترول 

ر الفحم؛ وقود الزيلين؛ الغاز المستخدم لإلنارة؛ الغازات الصناعي؛ الزيوت الثقيلة؛ زيت قا
البترولية المسالة؛ الغازات الصلبة التي تضم الوقود؛ غاز النفط؛ الغاز الطبيعي؛ البروبان 

لالستخدام كوقود؛ خلطات الوقود المتبخر؛ الزيوت لالستخدام في أعمال البناء؛ البنزين 

م؛ سائل القطع؛ الشمع الصناعي؛ الشمع النباتي؛ الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحي
الشمع الخام؛ شمع النحل؛ شمع السيور؛ الشموع؛ الشمع الطبيعي؛ شمع النخيل؛ شموع 
 شجرة عيد الميالد؛ شمع البارافين؛ شمع النحل األصفر؛ الزيت المغلي؛ وقود للوالعات.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in yellow and green colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألخضر وذلك 

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل: اويل كوربوريشن -اس 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

جو، سيوؤل،   -دونج(، مابو -)جونجدوك  192رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167778 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167778 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

charcoal الفحم 

Date of 03/09/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: anas sadeq yousef  

abdallh 

 اسم طالب التسجيل: انس صادق يوسف عبدهللا

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jobiha, P.O.Box: 811654, 11181 :عنوان طالب التسجيل  11181, 811654عمان/الجبيهة  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 811654-11181amman/jobiha  ليغعنوان التب عمان/الجبيهة11181-811654ص.ب  

Trademark 167919 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167919 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils and 
greases; motor oils and fuels; gasoline; natural gasoline; motor 

gasoline; kerosene; liquefied petroleum gases; petroleum, raw 
or refined; oil, including motor oil, industrial oil, combustible oil, 
transmission oil, refined oil; gas oil; diesel fuel; fuel gas; diesel 

oil; fuel oil; bio fuel; gas oil; natural gas; liquefied natural gas; 
non-chemical additives for motor fuels, lubricants and grease; 
candles; waxes. 

زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، زيوت وشحوم تزليق، زيوت ووقود المحركات، البنزين، 
بنزين طبيعي، بنزين محرك، كيروسين )زيت الوقود الخفيف مقطر من النفط(، غاز البترول 

المسيل، البترول الخام أو المكرر، الزيوت وبما في ذلك زيت محرك وزيت صناعي وزيت قابل 
الحركة وزيت مكرر، زيت غاز، وقود الديزل، غاز الوقود، زيت الديزل، لالحتراق وزيت نقل 

زيت الوقود، الوقود الحيوي، زيت غاز، الغاز الطبيعي، غاز طبيعي مسيل، مواد مضافة غير 

 كيميائية لوقود المحركات والمزلقات والشحوم، الشموع، الشمع.

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: فيفا((فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167711 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167711 الصنف 



44 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coal, charcoal, coal briquettes  قوالب فحم  -فحم 

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: YAN Trading Co   اسم طالب التسجيل: شركة يان التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , alqastal ,factories street, 
P.O.Box: 409, 11831 

 عنوان طالب التسجيل  11831, 409عمان ، القسطل ، شارع المصانع   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

amman , alqastal ,factories street, 
P.O.Box: 409, 11831 

ليغعنوان التب 11831, 409القسطل ، شارع المصانع   ، ص.ب:عمان ،   

Trademark 167603 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167603 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; Medicines for human purposes; 
Vaccines; Immunostimulants; Diagnostic preparations for 
medical purposes; Nervines; Sedatives / tranquillizers; 

Serotherapeutic medicines; Soporifics; Syrups for 
pharmaceutical purposes; Biological preparations for medical 
purposes; Chemical preparations for medical purposes; 

Chemical preparations for pharmaceutical purposes; Chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for 

medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; dietary fibre / dietary 
fiber; adhesive plasters / sticking plasters; air purifying 
preparations; anaesthetics; analgesics; antibiotics; antiseptics; 

astringents for medical purposes; bacterial preparations for 
medical and veterinary use; bath preparations for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 

capsules for medicines; disinfectants for hygiene purposes; 
elixirs [pharmaceutical preparations]; lotions for pharmaceutical 
purposes; medicated toiletry preparations 

مستحضرات صيدالنية; ادوية لالغراض البشرية; مطاعيم; محفزات المناعة; مستحضرات 
ات اعصاب; مهدئات; ادوية معالجة باالمصال; منومات; شراب تشخيص لغايات طبية; مهدئ

لغايات طبية; مستحضرات حيوية لغايات طبية; مستحضرات كيميائية لغايات طبية; 

مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية; كواشف كيميائية لغايات طبية او بيطرية; اغذية حمية 
ة; مواد حمية معدة لالستخدام الطبي; معدة لغايات طبية; مشروبات حمية معدة لغايات طبي

عالجات مهّضمة لغايات صيدالنية; الياف نباتات صالحة لالكل غير غذائية; لصقات; 

مستحضرات تنقية الهواء; مخّدرات; مسكنات; مضادات حيوية; مطهرات; مواد قابضة 
مام حلغايات طبية; مستحضرات جرثومية لإلستخدامات الطبية و البيطرية; مستحضرات است

لغايات طبية; كبسوالت لالدوية; مطهرات لغايات صحية; اكسيرات ]مستحضرات صيدالنية[; 

 غسوالت ]لوشن[ لغايات صيدالنية; مستحضرات العناية الشخصية الطبية.
 
 

 

Date of 24/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: H. Lundbeck A/S  اسم طالب التسجيل: اس /لوندبيك ايه .اتش 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark   عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمارك  2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928413-11190 Amman - wasfi  al -
tal street - al- quds complex No.(244) fifth  
floor no( 502)  

مجمع  -شارع وصفي التل  -عمان 11190-928413ص.ب 
 ( 502( الطابق الخامس رقم )224القدس رقم )

ليغعنوان التب  

Trademark 167692 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167692 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical oncology preparations المستحضرات الصيدالنية لألورام 

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 02089/2019 

Claim Date: 14/02/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019/02089رقم االدعاء: 

 14/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG اسم طالب التسجيل: الروش أيه جي -هوفمان .اف 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Grenzacherstrasse 124,  CH 4070 Basel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 4070، سي اتش 124جرينزاشير شتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريه سابا
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167879 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167879 الصنف 
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  ADTRALZA  
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and medical preparations for treatment of skin 

diseases, atopic dermatitis, autoimmune and inflammatory 
diseases and for treatment of the skin. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية لعالج األمراض الجلدية وأمراض الجلد االستشرائية 

 ولعالج البشرةوأمراض المناعة الذاتية وااللتهابات 

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02793 
Claim Date: 19/12/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 201802793رقم االدعاء: 

 19/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LEO Pharma A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليو فارما ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Industriparken 55, 2750 Ballerup, Denmark  عنوان طالب التسجيل  باليروب، الدانمارك 2750، 55انداستريباركن 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167885 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167885 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Absorbent sanitary preparations, sanitary napkins, tampons, 
towels, slips for use as menstruation or incontinence 
protection; sanitary pads; sanitary towels; preparations for use 

in vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes (medical); 
underpants for sanitary purposes; nursing pads; breast feeding 
pads; maternity pads 

المستحضرات الصحية ذات خاصيّة االمتصاص والمناديل الصحية والسدادات القطنية 
والمناشف والسراويل الداخلية المستخدمة للوقاية من الطمث أو السلس البولي؛ الفوظ 

ائية لنسالصحية؛ المناشف الصحية؛ المستحضرات المستخدمة لنظافة المهبل )طبية(؛ الفوط ا

التي توضع داخل السراويل الداخلية؛ المناديل الرطبة )طبية(؛ السراويل الداخلية ألغراض 
 صحية؛ لبادات اإلرضاع؛ لبادات اإلرضاع الطبيعي؛ فوط لالستخدام ما بعد الوالدة

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in magenta, dark blue and white colors according to the print 
filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األرجواني واألزرق الداكن 
 واألبيض وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 18/06/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: Essity Hygiene and Health 

Aktiebolag 

 اسم طالب التسجيل: ايسيتي هايجين آند هيلث اكتيبوالج

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 405 03 G?teborg, Sweden 405 03 عنوان طالب التسجيل  جوتبورج، السويد 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167888 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167888 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals preparations   مستحضرات صيدالنية 

 

Date of 02/07/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name:Al 

Motakadema 
Pharmaceutical LTD 

 المتقدمة لصناعة المستحضرات الصيدالنية   

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company طالب التسجيلنوع  ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al salt jordan Al buhara industrial zone 
Tel 0795158129, P.O.Box: 824, 19110 

 عنوان طالب التسجيل  19110, 824خلف الدفاع المدني   ، ص.ب:-البحيرة -السلط 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 824-19110Al salt jordan Al buhara 

industrial zone Tel 0795158129 

ليغعنوان التب خلف الدفاع المدني -البحيرة -السلط 19110-824ص.ب   

Trademark 167630 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167630 الصنف 
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  NUTRITODS  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Infant formula; lacteal flour for babies; food for babies; 

powdered milk for babies 

ضع واألطفال[؛ أغذية لألطفال الرضع؛  ب حليحليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبني ]للرُّ

 مجفف لألطفال

 

Date of 01/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/08/2019  

Applicant Name: Société des Produits 

Nestlé S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland 1800 عنوان طالب التسجيل  مدينة فيفاي،  سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167797 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167797 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical medicine used as local for teeth (spray) )مستحضر دوائي يستخدم مخدر موضعي لألسنان )بخاخ 

Date of 20/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: Al Motakadema 

Pharmaceutical LTD 

 اسم طالب التسجيل: المتقدمة لصناعة المستحضرات الصيدالنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al salt jordan Al buhara industrial zone 

Tel 0795158129, P.O.Box: 824, 19110 

 عنوان طالب التسجيل  19110, 824، ص.ب: خلف الدفاع المدني  -البحيرة -السلط 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 824-19110Al salt jordan Al buhara 
industrial zone Tel 0795158129 

ليغعنوان التب خلف الدفاع المدني -البحيرة -السلط 19110-824ص.ب   

Trademark 167631 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167631 الصنف  
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  ULTRABIOTIQUE  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; Pharmaceutical preparations 
adapted for medical use; sanitary preparations for medical 

purposes; Dietetic foods adapted for medical use; 
Dietetic substances adapted for medical use; Food for babies; 
Dietetic preparations adapted for medical use; Dietary 

supplements for humans ; Dietetic beverages adapted for 
medical use ; Nutritional supplements adapted for medical use; 

amins, herbal teasvitamin preparations, vit , medicinal tea, 

medical infusions, preparations of trace elements for human 
consumption; Food supplements adapted for medical use and 
prepared for human consumption; Nutritional and dietetic 

foods in the form of liquid, powder , capsule, pill, tablet, dragee, 
sachet; Nutritional beverages for medical use in the form liquid, 
powder, capsule, pill, tablet, dragee, sachet; Fortifying 

preparations, restorative products, stimulants, snacks in the 
form of protein-rich dietetic food preparations for medical use ;
Nutritional supplements; Nutritional supplements intended to 

boost natural defenses; Nutritional supplements intended to 
restore the transit 

مهيأة لالستخدام الطبي؛ مستحضرات مستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات صيدالنية 
لالستخدام الطبي؛ مواد حمية غذائية اض الطبية؛ أطعمة حمية غذائية مهيأة لألغرصحية 

حمية غذائية مهيأة لالستخدام الطبي؛ لالستخدام الطبي؛ أطعمة للرضع؛ مستحضرات مهيأة 
لالستخدام الطبي؛ مكمالت غذائية غذائية للبشر؛ مشروبات حمية غذائية مهيأة مكمالت 

يتامينات، أعشاب الشاي، الشاي الطبي، فيتامين، فمستحضرات لالستخدام الطبي؛ مهيأة 

البشر؛ مكمالت غذائية مهيأة طبية، مستحضرات من عناصر بسيطة الستهالك غرسات 
حمية غذائية في صورة ومجهزة الستهالك البشر؛ أطعمة غذائية وأطعمة لالستخدام الطبي 

غذائية لالستخدام طبي؛ مشروبات  حبة، قرص، قرص ملبس، كيسسائل، مسحوق، كبسولة، 

كبسولة، حبة، قرص، قرص ملبس، كيس الطي في صورة سائل، مسحوق، 
وجبات خفيفة في صورة مستحضرات مستحضرات مقوية، منتجات منعشة، منشطات، طبي؛ 

غذائية؛ مكمالت غذائية غذائية غني بالبروتين لالستخدام الطبي؛ مكمالت طعام حمية 

 الستعادة الحالة العابرةالدفاعات الطبيعية؛ مكمالت غذائية مخصصة  مخصصة لتعزيز

 

Date of 25/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  25/08/2019  

Applicant Name: INSTITUT DE 

RECHERCHE 
BIOLOGIQUE - IRB 

 اسم طالب التسجيل: اى ار بى –انيستتيوت دى ريشيرش بيولوجى 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc d’activité Sud Loire Boufféré 85612 
MONTAIGU Cedex France 

، مونتجيو سدكس، 85612بارك داكتيفيت سيد لوار ، بوفار 
 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-

11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية

عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 11184
 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167939 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167939 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pesticides and vetrinary preparations   المبيدات الحشرية والمستحضرات البيطرية 

Date of 02/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: Advanced Agrochemicals 

& Veterinary Products 
Industrial Co. 

 اسم طالب التسجيل: الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abdullah ll Industrial State ,Sahab Jordan, 
Amman, P.O.Box: 7780, 11118 

مدينة عبد هللا الثاني الصناعية ، سحاب االردن ، عمان  ، 
 11118, 7780ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 7780-11118Abdullah ll Industrial 

State ,Sahab Jordan 

مدينة عبد هللا الثاني الصناعية ، سحاب 11118-7780ص.ب 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167858 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167858 الصنف 
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  KLERESCA  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated preparation for rejuvenation of the skin; medicated 
skin care preparations, creams and lotions; pharmacological 

preparations for skin care, acne treatment preparations; 
medicated acne pre-moistened wipes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne; pharmaceutical 

preparations for the treatment of skin irritations, rashes and 
acne; pharmaceutical preparations for use in dermatology and 
treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases; medicated 

soap for the treatment of rosacea; preparations for cleansing 
the skin for medical use; botanicals for use in the treatment of 
dermatitis and skin pigmentation diseases; homeopathic 

remedies for treatment of skin conditions and treatment of 
dermatitis, eczema, psoriasis; antimicrobials for dermatologic 
use. 

المستحضرات الصيدالنية المستعملة في تجديد نضارة البشرة؛ المستحضرات العالجية 
ت اوالكريمات واللوشن للعناية بالبشرة؛ المستحضرات الدوائية للعناية بالجلد ومستحضر

عالج حب الشباب؛ مناديل حب الشباب العالجية المبللة مسبقاً؛ المستحضرات الصيدالنية 
المستعملة في عالج حب الشباب؛ المستحضرات الصيدالنية المستعملة في عالج تهيج البشرة 

والطفح الجلدي وحب الشباب؛ المستحضرات الصيدالنية المستعملة في عالج األمراض 

جلد وأمراض تصبغ الجلد؛ الصابون الطبي المخصص لعالج العد الوردي؛ الجلدية والتهاب ال
مستحضرات تعقيم الجلد لالستخدامات الطبية؛ النباتات المخصصة لعالج التهاب الجلد 
وأمراض تصبغ الجلد؛ العالجات المثلية لعالج األمراض الجلدية وعالج التهاب الجلد 

 الستخدام الجلدي.واألكزيما والصدفية؛ مضادات الميكروبات ل

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: FB Dermatology Limited اسم طالب التسجيل: اف بي ديرماتولوجي ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 51 Bracken Rd, Sandyford, Dublin, D18 
CV48,  Ireland 

،  48سي في  18براكين آر دي، سانديفورد، دبلن، دي  51
 ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167817 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167817 الصنف 
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` 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products; creams, balms and sprays for the 
treatment of rheumatic pain, muscle sprains, bruises; dental 
wax; medical hygienic products; eye care medicines; medicinal 

tea; nutritional additives for medical purposes or nutritional 
additives for dietetic purposes; food for babies; vitamin 
products, beverages enriched with added vitamins for medical 

use; babies‘ diapers; nutritional shakes for use as a meal 
substitute; nutritional mineral products for medical use; 
products for purification and deodorization of the air; vehicle 

deodorisers; adhesive bandages, liquid bandages for skin 
wounds, wound dressings for home or personal use; first-aid 
creams, gels, liquids and sprays for the treatment of wounds, 

burns, blisters, itch and sunburn, and antiseptic and germ 
treatments; filled first aids kits; diaper rash treatment ointment; 
skin care ointments; adhesives for dental use; pharmaceutical 

pain relievers, for sinus-, allergy- and anti-itch- treatments; 
sleeping pills and tablets; cough treatment preparations; cold 
treatment preparations; anti-diarrhea medication; impregnated 

hand-wipes for pharmaceutical use; oral care products and 
treatments for yeast infections (pharmaceutical); 
pharmaceutical preparations for the treatment of stomach and 

digestive disease; motion sickness treatment preparations; 
medicated vapor treatment preparations; calcium supplements 
in chewable solid form; sanitary tampons, sanitary panties and 

pads; personal lubrication products; menopause treatment 
preparations; nursing pads; eye drops, contact lens fluids; 
medical blood testing strips; migraine treatment preparations; 

acne treatment medication; antibiotic preparations; 
disinfectants for sterilization; nutritional supplements, dietary 
supplements made from flour, plant extracts, cereals, rice, 

tapioca, sago, including those which contain vitamins, minerals, 
essential fatty acids and trace elements, other than for medical 
use. 

منتجات صيدالنية، كريمات وبلسم ورذاذات لمعالجة آالم الروماتيزم والتشنجات العضلية 
والكدمات، شمع طب األسنان، منتجات طبية صحية، أدوية العناية بالعيون، شاي دوائي، 

ايات طبية أو إضافات غذائية لغايات الحمية، أغذية الطفال الرضع، منتجات إضافات غذائية لغ

فيتامينية ومشروبات مدعمة بالفيتامينات المضافة لإلستخدام الطبي، حفاضات أطفال، مخاليط 
غذائية لإلستخدام كوجبة بديلة، منتجات معدنية مغذية من أجل االستخدام الطبي، منتجات 

الكريهة من الجو، أجهزة إزالة الروائح الكريهة من المركبات، ضمادات لتنقية وإزالة الروائح 

الصقة وضمادات سائلة لجروح الجلد وضمادات للجروح لإلستخدام المنزلي أو الشخصي، 
كريمات وجل وسوائل ورذاذات اإلسعافات األولية لمعالجة الجروح والحروق والبثور والحكة 

اثيم، معدات اإلسعافات األولية معبأة، مراهم معالجة وحروق الشمس وعالجات التطهير والجر

طفح الحفاضات، مراهم العناية بالجلد، مواد الصقة لإلستخدام في طب األسنان، مسكنات األلم 
الصيدالنية لمعالجات التجويف والحساسية والحكة، حبوب وأقراص النوم، مستحضرات 

ة المضادة لإلسهال، مناديل لليد مبللة لمعالجة السعال، مستحضرات لمعالجة الزكام، األدوي

مشربة من أجل االستخدام الصيدالني،  منتجات وعالجات العناية بالفم لداء المبيضات 
)صيدالنية(، مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض المعدة والجهاز الهضمي، مستحضرات 

يوم في شكل مواد لمعالجة داء الحركة، مستحضرات طبية للمعالجة بالبخار، إضافات الكالس

صلبة قابلة للمضغ، سدادات قطنية صحية وسراويل صحية وفوط صحية، منتجات تزليق 
شخصية، مستحضرات لمعالجة إنقطاع الطمث، وسائد لإلرضاع، قطرات العين وسوائل 

للعدسات الالصقة، أشرطة طبية لفحص الدم، مستحضرات لمعالجة الصداع النصفي، أدوية 

مستحضرات المضادات الحيوية، مطهرات للتعقيم، إضافات غذائية  لمعالجة حب الشباب،
ومكمالت حمية غذائية مصنوعة من الدقيق وخالصات النباتات والحبوب واألرز والتابيوكا 
والساغو وبما في ذلك إضافات تحتوي على الفيتامينات والمعادن وأحماض دهنية أساسية 

 وعناصر نادرة بخالف التي لإلستخدام الطبي.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

التسجيل:اسم طالب  فيفا((فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن   

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  سويسرازيورخ،  8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167713 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167713 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; medicines; Chemical preparations 
for medical purposes; plasters, materials for dressing; 
disinfectants; fungicides, herbicides 

المستحضرات الصيدالنية، األدوية، المستحضرات الكيميائية للغايات الطبية، لصقات الجروح 
 و المواد للتضميد، المطهرات، مبيدات الفطريات و مبيدات األعشاب.

 

Date of 15/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/09/2019  

Applicant Name: medac Gesellschaft fur 

Klinische 
Spezialpraparate mbH 

 اسم طالب التسجيل: ميداك جيسيلشافت فور كلينستشي سبيزيال براباراتي ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Theaterstrasse 6, 22880 Wedel Germany  عنوان طالب التسجيل  ويديل، المانيا 22880، 6ثياترستراسيه 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167649 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167649 الصنف 
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 ALERACT  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

suppositories; vaginal preparations, namely antifungals; vaginal 

moisturizers; vaginal washes for medical purposes; medical 
preparations for the treatment of gynecological, hormonal and 
metabolic conditions and diseases; drug delivery agents in the 

form of capsules that provide controlled release of the active 
ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; sanitary 
preparations for medical purposes; dietary supplements for 

human consumption; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. 

التحاميل، المستحضرات المهبلية وبالتحديد مضادات الفطريات، مرطبات مهبلية، غسوالت 

الت و األمراض  النسائية الهرمونية مهبلية للغايات الطبية، مستحضرات طبية لعالج الحا
والمتعلقة باأليض، عوامل ايصال الدواء على شكل كبسوالت توفر تحريرا متحكما فيه 
للمكونات النشطة لمجموعة واسعة من المستحضرات الصيدالنية، مستحضرات صحية 

ة، يات الطبيللغايات الطبية، المكمالت الغذائية لالستهالك البشري، أطعمة الحمية المعدة للغا
 مشروبات الحمية المعدة للغايات الطبية.

 

Date of 15/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/09/2019  

Applicant Name: LO.LI. PHARMA S.r.l. اسم طالب التسجيل: .ال .ار .فارما اس .لي .لو 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via dei Luxardo 33 – Roma, Italy  عنوان طالب التسجيل  روما، ايطاليا - 33فيا دي لوكساردو 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167775 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167775 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for treating cancer and 
autoimmune diseases, medicines for treating cancer and 
autoimmune diseases, chemicals for medical use, plasters, 

materials for dressings; disinfectants; fungicides, herbicides 

واألدوية لعالج السرطان المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان و أمراض المناعة الذاتية 
و المناعة الذاتية والمواد الكيميائية لالستخدام الطبي و اللصقات و مواد التضميد و 

 المطهرات، مبيدات الفطريات و مبيدات األعشاب.

Date of 15/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/09/2019  

Applicant Name: medac Gesellschaft fur 

Klinische 
Spezialpraparate mbH 

 اسم طالب التسجيل: سبيزيال براباراتي ام بي اتشميداك جيسيلشافت فور كلينستشي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Theaterstrasse 6, 22880 Wedel Germany  عنوان طالب التسجيل  ويديل، المانيا 22880، 6ثياترستراسيه 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167648 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167648 الصنف 
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  REAGILA  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations used in psychiatric diseases, 

including schizophrenia, mania, bipolar depression, major 
depression. 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في األمراض النفسية  بما في ذلك انفصام الشخصية و 

 الهوس و االكتئاب الثنائي القطب و االكتئاب الشديد

 

Date of 18/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: Richter Gedeon Nyrt. اسم طالب التسجيل: .ريختر جيديون نيرت 

Nationality     : HUNGARY جنسية الطالب هنغاريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1103 Budapest, Gyomroi ut 19-21 Hungary 1103  عنوان طالب التسجيل  ، هنغاريا21- 19بودابست، جيومروي يوتي 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167653 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167653 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical products for the treatment of vitamin D مستحضرات دوائية لعالج نقص فيتامين د 

 

Date of 01/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

Applicant Name: SAVVY PHARMA FOR 

PHARMACEUTICAL  
INDUSTRIES  

 اسم طالب التسجيل: سافي فرما للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - al-yaroot street , P.O.Box: 2966, 
11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 2966شارع الياروت   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 2966-11941amman - al-yaroot 

street  

ليغعنوان التب شارع الياروت -عمان 11941-2966ص.ب   

Trademark 167774 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167774 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tissues impregnated with pharmaceutical lotions, Antiseptics, 
Antiseptic paper tissue , Cotton for Medical purposes, 
Aseptic cotton, lint for medical purposes, Antiseptic cotton, 

Absorbent cotton, Sanitary towels, sanitary pads, sanitary 
panties, babies’ diapers, babies’ napkins, babies' diaper-pants, 
babies’ napkin-pants 

مناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( صيدالنية؛ مطهرات, مناديل ورقية معقمة. قطن 
قطن معقم ,قطن ماص . فوط « طبية  قطن معقم , ضمادات كتانية لغايات ,لغايات طبية 

حفاضات سراويل  ,صحية . كمادات صحية؛ سراويل صحية؛ حفاضات أطفال. مناديل أطفال

 مناديل سراويل لألطفال,« لألطفال

Date of 09/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: Nuqul Brothers Co . Ltd  اسم طالب التسجيل: م .م.شركة نقل اخوان ذ 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , abdoun , mohammed ali bedair 
str , P.O.Box: 154, 11118 

, 154علي بدير   ، ص.ب:عمان، عبدون ، شارع محمد 
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 154-11118amman , abdoun , 
mohammed ali bedair str  

ليغعنوان التب عمان، عبدون ، شارع محمد علي بدير 11118-154ص.ب   

Trademark 167945 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167945 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

plarmaceuucal ala medicinal proauct inaicated for use in the 

treatment  of: Invasive aspergillosis Candidemia 
(nonneutropenics) and disseminated candidiasis in skin,  
abdomen, kidney, bladder wall, and wounds, Esophageal 

candidiasis Serious infections caused by Scedosporium 
apiospermum and Fusarium species including Fusarium solani, 
in patients intolerant of, or refractory to, other therapy 

مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم كمضاد لآلزول يستخدم في عالج:داء الرشاشيات الغازي  

ثانة والجروح  داء داء المبيضات وداء المبيضات المنتشر في الجلد والبطن والكلى وجدار الم
المبيضات المريئي   االلتهابات الخطيرة الناجمة عن أنواع سكورديبوريوم أبوسبرموم 

في المرضى الذين ال يتحملون عالًجا آخر أو  وفوساريوم بما في ذلك فوساريوم سوالني 

 يحّرضون عليه.

 

Date of 30/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

Applicant Name : Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب 
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167614 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167614 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 pharmaceutical and medicinal product used as an adjunctive 

therapy to antidepressants for the treatment of major 
depressive disorder, Treatment of schizophrenia 

 االكتئاب لعالج اضطراب االكتنابمستحضر صيد الني يستخدم كعالج مساعد لمضادات 

 عالج انفصام الشخصية ,الشديد 

 

Date of 30/10/2019 

الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب  
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167615 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167615 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product used for the treatment of 
major depressive disorder 

 مستحضر صيدالني ودواني يستخدم لعالج اضطراب االكتئاب الشديد

 

Date of 31/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

التسجيل:اسم طالب  م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ  

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب 
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167613 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167613 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product used for treatment of 
acute postoperative and postpartum nonobstructive (functional) 

urinary retention and for neurogenic atony of the urinary 
bladder with retention 

 مستحضر صيدالني ودواني يستخدم لعالج احتباس البول الحاد )الوظيفي( بعد العملية
 مثانة البوليةالجراحية وما بعد الوالدة وللمرض العصبي لل

 

Date of 31/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب  
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167824 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167824 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product used for Injection is 
medicated in the short-term treatment of serious infections 

vaused by susceptible strains of Gram-negative bacteria 

 مستحضر صيدالني ودوائني يستخدم في المعالجة القصيرة األجل لاللتهابات الخطيرة الناجمة
 عن سالالت حساسة من البكتيريا سالبة الجرام

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-التجاريميناء المنامه -البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب 
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167825 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167825 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product protect against a number 

‘of health problems, including heart disease and osteoporosis. 
Additionally, vitamin K2 is said to protect against some forms of 
cancer 

 بما في ذلك أمراض القلب ,مستحضر صيدالني ودواني يحمي من عدد من المشاكل الصحية 

 وهشاشة العظام. باإلضافة إلى ذلك قد يحمي من بعض أشكال السرطان

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 

Holding WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ام اس فارما فينشرز القابضة ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 

Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين

 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516-11195Amman - 7th ciricle 
zahran building   

عمان / الدوار السابع بناية زهران 11195-17516ص.ب 
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167826 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167826 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antiseptics, air freshening preparation, anthelmintics 
,antibiotics ,balms formedical purposes,bath salts for medical 

purposes,biocides,disinfectants for chemical toilets,food for 
babies,liniments,opodeldoc,rat poison,repellents, 

معقمات ، مستحضرات تلطيف الجو ، طاردات ديدان ، مضادات حيوية للسم الغايات طبية ، 
، أغذية ف الجروح أمالح استحمام لغايات طبية ، مبيدات حيوية ، مطهرات كيميائية التنظي

 فئران ، طاردات حشرات ,سمهم مسكنة ، مرهم الصابون اللرضع و األطفال ، مر

 

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Alwazir company for 

industry detergent  

طالب التسجيل: اسم شركة الوزير لصناعة المنظفات   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 

P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 

 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 16-11512amman - sahib - 60 str - 
abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان 11512-16ص.ب 
 جامع عبد الحفيظ الحيت

ليغعنوان التب  

Trademark 167914 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167914 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Handles and items related thereto, such as handles of metal, 
knobs of metal, pull handles of metal, coat racks of metal, 
clothing racks of metal, electric switch plates of metal, keys of 

metal, hooks and hangers of metal and small items of metal 
hardware; metal windows and metal doors, in particular 
aluminum windows and doors; window metal frames, in 

particular window aluminum frames; metal fasteners and seals 
for windows; metal rollers of windows; non-electric devices for 
opening and closing windows; closures for metal windows. 

مقابض وأصناف ذات صلة بها، مثل المعادن ومقابض الباب المعدنية ومقابض السحب 
المعدنية وعالقات المعاطف المعدنية وعالقات المالبس المعدنية ولوحات المفاتيح الكهربائية 

قات المعدنية والخردوات المعدنية؛ نوافذ معدنية المعدنية والمفاتيح المعدنية والخطافات والعال

وأبواب معدنية، وبخاصة نوافذ وأبواب ألمنيوم؛ أطر معدنية للنوافذ، وبخاصة أطر نوافذ من 
األلمنيوم؛ مثبتات معدنية وأدوات إحكام سد للنوافذ؛ دحروجات معدنية للنوافذ؛ أدوات غير 

 للنوافذ المعدنية. كهربائية لفتح وإغالق النوافذ؛ أدوات إغالق

 

Date of 06/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/03/2019  

Applicant Name: GHIDINI PIETRO BOSCO 

S.P.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.بيه.بوسكو إسغيديني بييترو 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA PIETRO GHIDINI, 32/34 25060 

MARCHENO (BS) ITALIA 

مارتشينو )بي إس(  25060، 32/34فيا بييترو غيديني، 

 إيطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 
910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب  سماس للملكية الفكرية
بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 

 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167671 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 167671 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

aluminum المنيوم 

Special condition:  the registration of this trade mark is 
pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the 

trademarks law 

قانون ( من 3(فقرة )21اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة)
 العالمات التجارية

 

Date of 02/02/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/02/2020  

Applicant Name: ragheb kalbouneh 

&parthers co 

 اسم طالب التسجيل: شركة راغب كلبونة وشركاه

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address City/ Street     amman / al qastal, P.O.Box: 

7119, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 7119المدينة / الشارع   عمان/ القسطل   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 7119-11118City/ Street     amman / 
al qastal 

ليغعنوان التب المدينة / الشارع   عمان/ القسطل 11118-7119ص.ب   

Trademark 167935 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 167935 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beating machines, blenders, electric, for household purposes, 
carpet shampooing (machines and apparatus-for) electric , 
dishwashers, kitchen machines, kneading machines, sewing 

machines, vacuum cleaners, washing machines (laundry), 
whisky, electric , for household purposes, wringing machines 
for laundry   

االت خفق, خالطات كهربائية لالغراض المنزلية, االت واجهزة كهربائية لغسل السجاد 
بالشامبو, غساالت صحون, االت المطبخ الكهربائية, االت عجن, ماكينات خياطة, مكانس 

 الغراض المنزلية, عصارات غسيلكهربائية, غساالت )لغسل المالبس(, خفاقات كهربائية ل

 
 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (general orginal)if used separately from 
the mark. 

 generalالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
orginal.بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 30/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Izmir for Building 

Commercial Complexes 
Co.LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة ازمير لبناء المجمعات التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Jordan , amman, P.O.Box: 179, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 179الهاشمي  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 179-11512Amman -Jordan   ليغعنوان التب الهاشمي  -عمان 11512-179ص.ب  

Trademark 167927 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167927 الصنف 
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   EZVIZ  
 

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Machines and apparatus for cleaning, electric; Dust exhausting 
installations for cleaning purposes; Dust removing installations 

for cleaning purposes; Vacuum cleaners; Robots [machines]; 
Curtain drawing devices, electrically operated; Electric 
machinery for making food; Ironing machines; Electric 

machines used in kitchen; Washing machine; Dish-washing 
machine; Lifting equipment; Electric scissors; Alternator; Air 
compressor; Soybean milk maker 

ت تصريف الغبار ألغراض التنظيف؛ معدات إزالة الغبار اآالت وأجهزة تنظيف كهربائية؛ معدا
لغايات التنظيف؛ مكانس كهربائية؛ إنسان آلي ]آلة[؛ أجهزة كهربائية لسحب الستائر؛ آالت 

كهربائية لصنع الطعام؛ آالت كي؛ آالت كهربائية لإلستخدام في المطبخ؛ غساالت؛ غساالت 
تيار المتردد؛ مكبس هوائي؛ آلة لصنع صحون؛ أجهزة رفع؛ مقصات كهربائية؛ مولدات ال

 حليب الصويا.

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: أل تي دي .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم 

 جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17039-11195 Alyafi Ip   ليغعنوان التب 11195-17039اليافي للملكيه الفكرية ص. ب  

Trademark 167951 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167951 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric washing machines; Automatic dishwashers; Electric 
vacuum cleaners; Electric clothes washing machines; Hoses for 

electric vacuum cleaners; Bags for electric vacuum cleaners; 
Stick type vacuum cleaners; Electric rotary blowers; 
Compressed air pumps; 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 cleaners for bedding; 
Housekeeping robots for household purpose; Robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 

الغساالت الكهربائية؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس الكهربائية؛ غساالت المالبس 
الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية 

مضغوط؛ الضاغطات على شكل عصا؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة؛ مضخات تُدار بالهواء ال
الدوارة؛ ضاغطات الثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائية 

لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس 

وطات بالبخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ رو
التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالستخدام الشخصي، تحديدا: الروبوطات 

 للتنظيف

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .جي إليكترونيكس إنك .إل 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

،  07336جو، سيؤول،  -يونجدونجبودايرو،  -، يوي128
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167796 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167796 الصنف 



74 
 

 

  

 DUNLOP  
 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Machines and machine tools; motors and engines (except for 

land vehicles); machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic vending 

machines; power transmissions [other than for land vehicles]; 
power transmissions for machines; power transmission belting 
for machines; belt pulleys; timing belt pulleys; belt pulleys 

being parts of machines; roller chains being parts of machines; 
sprockets for machines; machine tool couplings; couplings for 
machines; power transmission couplings for machines; bushes 

being part of machines; bushes being parts of engines; bushes 
being part of motors; hubs being parts of machines; wheel hubs 
being parts of machines; weld-on and bolt-on hubs of steel and 

cast-iron; electric motors for machines; electric motors, not for 
land vehicles; bearings; engine bearings; self-oiling bearings; 
bearings for machines; bearings for engines; self-lubricating 

bearings; steering linkages for machines; linkages for 
machines; bearing rod ends; suspension ball joints [parts of 
machines]; joints [parts of machines]; joints [parts of engines]; 

metal joints for pipes [parts of machines]; metal joints for pipes 
[parts of engines]; metal joints for tubes [parts of machines]; 
metal joints for tubes [parts of engines]. 

اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات والموتورات)عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ وصالت 

اآلالت وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ األدوات الزراعية عدا عن 
هزة تفقيس البيض؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ ناقالت الطاقة ]بخالف التي التي تعمل باليد؛ أج

للمركبات البرية[؛ ناقالت الطاقة للكهرباء؛ سيور نقل الطاقة لآلالت؛ بكرات الحزام؛ بكرات 

حزام التوقيت؛ بكرات الحزام بكونها أجزاء من آالت؛ سالسل األسطوانة بكونها أجزاء من 
ت لآلالت؛ وصالت األدوات لآلالت؛ وصالت لآلالت؛ وصالت نقل اآلالت؛ مسننات العجال

الطاقة لآلالت؛ البطانات المعدنية بكونها جزء من اآلالت؛ البطانات المعدنية بكونها أجزاء من 

محركات؛ البطانات المعدنية بكونها أجزاء من موتورات؛ المحاور بكونها أجزاء من اآلالت؛ 
من آالت؛ المحاور الملحومة على والمثبتة على المحاور من محاور العجالت بكونها أجزاء 

الفوالذ والحديد الصلب؛ الموتورات الكهربائية لآلالت؛ المحركات الكهربائية لغير المركبات 

البرية؛ المحامل؛ محامل المحركات؛ الحماالت ذاتية التشحيم؛ محامل اآلالت؛ محامل 
التوجيه لآلالت؛ روابط لآلالت؛ نهايات قضبان المحركات؛ المحامل ذاتية التشحيم؛ روابط 

المحامل؛ وصالت كرة التعليق ]أجزاء من اآلالت[؛ الوصالت ]أجزاء من اآلالت[؛ وصالت 

]أجزاء من مكائن[؛ وصالت معدنية لألنابيب ]أجزاء من اآلالت[؛ وصالت معدنية لألنابيب 
اآلالت[؛ وصالت معدنية لألنابيب ]أجزاء من المحركات[؛ وصالت معدنية لألنابيب ]أجزاء من 

 ]أجزاء من المحركات[.

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Dunlop International 

Limited 

 اسم طالب التسجيل: انترناشونال ليمتددنلوب 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

Dorking Road Leatherhead, Surrey KT22 
8JB,  United Kingdom 

ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود ليذرهيد، 

 جيه بي، المملكة المتحدة 8 22ساري كيه تي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167793 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167793 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and machine tools; motors and engines (except for 

land vehicles); machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic vending 

machines; power transmissions [other than for land vehicles]; 
power transmissions for machines; power transmission belting 
for machines; belt pulleys; timing belt pulleys; belt pulleys 

being parts of machines; roller chains being parts of machines; 
sprockets for machines; machine tool couplings; couplings for 
machines; power transmission couplings for machines; bushes 

being part of machines; bushes being parts of engines; bushes 
being part of motors; hubs being parts of machines; wheel hubs 
being parts of machines; weld-on and bolt-on hubs of steel and 

cast-iron; electric motors for machines; electric motors, not for 
land vehicles; bearings; engine bearings; self-oiling bearings; 
bearings for machines; bearings for engines; self-lubricating 

bearings; steering linkages for machines; linkages for 
machines; bearing rod ends; suspension ball joints [parts of 
machines]; joints [parts of machines]; joints [parts of engines]; 

metal joints for pipes [parts of machines]; metal joints for pipes 
[parts of engines]; metal joints for tubes [parts of machines]; 
metal joints for tubes [parts of engines]. 

اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات والموتورات)عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ وصالت 

اآلالت وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ األدوات الزراعية عدا عن 
التي  ت الطاقة ]بخالفالتي تعمل باليد؛ أجهزة تفقيس البيض؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ ناقال

للمركبات البرية[؛ ناقالت الطاقة للكهرباء؛ سيور نقل الطاقة لآلالت؛ بكرات الحزام؛ بكرات 

حزام التوقيت؛ بكرات الحزام بكونها أجزاء من آالت؛ سالسل األسطوانة بكونها أجزاء من 
صالت نقل اآلالت؛ مسننات العجالت لآلالت؛ وصالت األدوات لآلالت؛ وصالت لآلالت؛ و

الطاقة لآلالت؛ البطانات المعدنية بكونها جزء من اآلالت؛ البطانات المعدنية بكونها أجزاء من 

محركات؛ البطانات المعدنية بكونها أجزاء من موتورات؛ المحاور بكونها أجزاء من اآلالت؛ 
ور من محاور العجالت بكونها أجزاء من آالت؛ المحاور الملحومة على والمثبتة على المحا

الفوالذ والحديد الصلب؛ الموتورات الكهربائية لآلالت؛ المحركات الكهربائية لغير المركبات 

البرية؛ المحامل؛ محامل المحركات؛ الحماالت ذاتية التشحيم؛ محامل اآلالت؛ محامل 
المحركات؛ المحامل ذاتية التشحيم؛ روابط التوجيه لآلالت؛ روابط لآلالت؛ نهايات قضبان 

مل؛ وصالت كرة التعليق ]أجزاء من اآلالت[؛ الوصالت ]أجزاء من اآلالت[؛ وصالت المحا

]أجزاء من مكائن[؛ وصالت معدنية لألنابيب ]أجزاء من اآلالت[؛ وصالت معدنية لألنابيب 
]أجزاء من المحركات[؛ وصالت معدنية لألنابيب ]أجزاء من اآلالت[؛ وصالت معدنية لألنابيب 

 ت[.]أجزاء من المحركا

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Dunlop International 

Limited 

 اسم طالب التسجيل: دنلوب انترناشونال ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

Dorking Road Leatherhead, Surrey KT22 
8JB,  United Kingdom 

ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود ليذرهيد، 

 جيه بي، المملكة المتحدة 8 22ساري كيه تي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167788 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167788 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric clothes washing machines; Automatic dishwashers; 
Electric vacuum cleaners; Hoses for electric vacuum cleaners; 

Bags for electric vacuum cleaners; Stick type vacuum cleaners; 
Electric rotary blowers; Compressed air pumps; 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 cleaners for bedding; Housekeeping robots for 
household purpose; Robots for personal use, namely, robots for 
cleaning. 

تيكية؛ المكانس الكهربائية؛ خراطيم غساالت المالبس الكهربائية ؛ غساالت األطباق االوتوما
المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ 

المنافيخ الكهربائية الدوارة ؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات الدوارة؛ ضاغطات 
ة لالستخدامات المنزلية؛ للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائي

المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ 

مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ روبوطات التدبير المنزلي 
 فلألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالستخدام الشخصي، تحديدا: الروبوطات للتنظي

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0079053 
Claim Date: 22/05/2019 

 KPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 40-2019-0079053رقم االدعاء: 

 22/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

،  07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167893 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167893 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and apparatus for food and beverage processing and 
preparation; electric machines and apparatus for cutting, 
blending, kneading, chopping, pounding, crushing, pressing, 

slicing, grinding, spraying, shredding, milling, emulsifying, 
mixing, beating, mincing, grating, peeling, thinning and 
liquefying; food processors; kitchen tools [electric utensils]; 

centrifuges; electric citrus juicers; electric fruit and vegetable 
presses; mixers [kitchen apparatus]; electric juice extractors; 
electric fruit juice extractors; machines for making beverages; 

mixers for liquids [machines]; electromechanical food 
preparation machines; electromechanical apparatus for 
beverage preparation; electric whisks for food; mixers for 

liquids [machines]; electric ice crushers; ice crushing 
machines; kneading machines; electric food choppers; electric 
graters; electric beaters; vegetable slicers [machines]; electric 

coffee grinders; machines for coffee extraction; ice turbines; 
cereals or fruit dryer (machines) ; walnuts or beans electric mill. 

للقطع، المزج، آالت وأجهزة لتحضير ومعالجة األغذية والمشروبات؛ آالت وأجهزة كهربائية 
العجن، الفرم، السحق، الجرش، الضغط، مشراحات، الطحن، الرش، التمزيق، الطحن، 

ة؛ أدوات ياالستحالب، الخلط، الخفق، القص، البشر، التقشير، الترقيق والتمييع؛ معالجات أغذ

المطبخ ]أواني كهربائية[؛ فرازات الطرد المركزي؛ عصارات حمضيات كهربائية؛ مكابس 
وخضروات كهربائية؛ خالطات ]أجهزة المطبخ[؛ عصارات استخالص  العصير فواكه 

الكهربائية؛ عصارات استخالص عصير الفاكهة الكهربائية؛ آالت لصنع المشروبات؛ خالطات 

للسوائل ]آالت[؛ آالت إعداد الطعام الكهروميكانيكية؛ اجهزة كهروميكانيكية إلعداد 
خالطات للسوائل ]آالت[ ؛ كسارات او مجارش الثلج  المشروبات؛ خفاقات كهربائية للطعام؛

الكهربائية؛ آالت تكسير او جرش الثلج؛ ماكينات العجن؛ قطاعات الطعام الكهربائية؛ مباشر 

كهربائية؛ خفاقات كهربائية؛ تقطيع او شراحات الخضار ]اآلالت[؛ مطاحن القهوة الكهربائية؛ 
ت تجفيف الحبوب أو الفواكه؛ مطاحن الجوز أو آالت الستخراج القهوة؛ تربينات الثلج؛ آال

 الحبوب الكهربائية.

 

Date of 24/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: SANTOS اسم طالب التسجيل: سانتوس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 140-150 Avenue Roger Salengro, 69120 
VAULX-EN-VELIN, FRANCE 

 -إي إن-فاولكس 69120افينيو روجر سالينجرو،  140-150
 فيلن، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167642 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167642 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

sewing machines ماكينة خياطة 

 

Date of 24/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: moataz ahmad yousef 

suliman 

 اسم طالب التسجيل: معتز احمد يوسف سليمان

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /swifiya /afnyo mall, P.O.Box: 117, 

11732 

 عنوان طالب التسجيل  11732, 117عمان/الصويفية /افنيو مول  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 117-11732amman /7th circle  عمان /الدوار السابع /ش مسعود بن 11732-117ص.ب
 ناصر 

ليغعنوان التب  

Trademark 167722 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167722 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electromechanical machines for the chemical industry, 
packaging machines electromechanical machines for food 
preparation  

 كهروميكانيكيه للصناعات الكيميائيه,االت تعبئة,االت الكتروميكانيكيه لتحضير االغذيهاالت 

 

Date of 15/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Rose city for industrial 

consulting co . 

 اسم طالب التسجيل: شركة المدينة الوردية لالستشارات الصناعية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , naser bin jamel str , al keswani 

complex/ 135 flour 4 , P.O.Box: 110103, 
11110 

   4ط  135عمان ، الشريف ناصر بن جميل ، مجمع الكسواني ، 

 11110, 110103، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1726-11118 Amman ,jabal amman   ليغعنوان التب  جبل عمان،  عمان 11118-1726ص.ب  

Trademark 167938 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167938 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cell phones, Speaking tubes, Telephone set sheath, Cabinets 
for loudspeakers, Megaphones,   Radios,   Sound transmitting 

apparatus,   Sound recording apparatus , Headphones , Ear 
plugs [ear protection devices], Batteries, electric ,  Chargers for 
electric batteries 

هواتف خلوية،  وصالت أنبوبية للتخاطب، أغلفة ألجهزة الهاتف، كبائن لمكبرات الصوت، 
افونات )مضخمات صوتية(، أجهزة راديو، أجهزة إرسال الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، ميغ

سماعات الرأس، سدادات أذن ]أجهزة لحماية األذن[، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن 
 البطاريات الكهربائية.

 

Date of 22/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: DONGGUAN JIALAN 

ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.دونغوان جياالن إلكترونيكس تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AREA A, 2/F, BLOCK E, NO.1, KEYUAN 
ROAD, KEYUAN CITY, TANGXIA TOWN, 

DONGGUAN, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA 

، كيوان رود، كيوان سيتي، 1/إف، بلوك ئي، رقم 2إيريا أيه، 
 تانجكسيا تاون، دونغوان، غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 

910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب سماس للملكية الفكرية

بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 
 االردن -طقة تالع العلي، عمانمن

ليغعنوان التب  

Trademark 167667 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167667 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cell phones, Speaking tubes, Telephone set sheath, Cabinets 

for loudspeakers, Megaphones,   Radios,   Sound transmitting 
apparatus,   Sound recording apparatus , Headphones , Ear 
plugs [ear protection devices], Batteries, electric ,  Chargers for 

electric batteries 

هواتف خلوية،  وصالت أنبوبية للتخاطب، أغلفة ألجهزة الهاتف، كبائن لمكبرات الصوت، 

ميغافونات )مضخمات صوتية(، أجهزة راديو، أجهزة إرسال الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، 
سماعات الرأس، سدادات أذن ]أجهزة لحماية األذن[، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن 

 بائية.البطاريات الكهر

 

Date of 22/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: DONGGUAN JIALAN 

ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.دونغوان جياالن إلكترونيكس تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AREA A, 2/F, BLOCK E, NO.1, KEYUAN 
ROAD, KEYUAN CITY, TANGXIA TOWN, 

DONGGUAN, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA 

، كيوان رود، كيوان سيتي، 1/إف، بلوك ئي، رقم 2إيريا أيه، 
 غوانغدونغ بروفينس، الصينتانجكسيا تاون، دونغوان، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 

910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب  الفكريةسماس للملكية 

بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 
 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167668 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167668 الصنف 
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EZVIZ 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; Computer memory devices; Recorded 
computer operating programs; Computer peripheral devices; 

Recorded computer software; Microprocessors; Monitors (computer 
hardware); Central processing unit (CPU); Integrated circuit cards; 
Smart cards (integrated circuit cards); Recorded computer 

programs; Electronic publications (downloadable); Computer 
programs (downloadable software); Readers (data processing 
equipment); USB flash disks; Surveillance programs (computer 

programs); Computer game software; Downloadable music files; 
Downloadable video files; Counters; Quantity indicators; Electronic 
tags for goods; Electronic notice boards; Electronic bulletin boards; 

Luminous electronic indicators; Blinkers lights; signal lights; 
Luminous or mechanical signal panels; luminous or mechanical 
signals; Intercommunications apparatus; Video telephones; Network 

communications equipment; Radio equipment; Radar equipment; 
Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; 
Navigation apparatus for vehicles (on-board computers); Global 

Positioning System (GPS) devices; Optical communication 
instruments; Recording devices; Video recorders; Camcorders; 
Portable media players; Self-motion advertising machine; Audio and 

video receivers; Editing applications for cinematographic films; 
Cameras (photography); Speed measuring apparatus (photography); 
Flashlights (photography); Observation instruments; Audiovisual 

teaching apparatus; Detectors; Speed checking apparatus for 
vehicles; Lasers (not for medical purposes); Simulators for the 
steering and control of vehicles; Hydrometers; Temperature 

indicators; Optical apparatus and instruments; Optical lenses; Power 
material (wires, cables); Semiconductor apparatus; Video display 
screens; Remote control devices; Sensors, electric; Light regulators 

(electric); Protection devices for personal use against accidents; 
Theft prevention installations (electric); Fire alarms; Smoke 
detectors; Sound alarms; Alarms; Electric locks; Buzzers; Anti-theft 

alarming apparatus; Eyeglasses; Galvanic cells; Accumulator cells; 
Animated cartoons; Lookout (smart door viewer with face 
recognition); Smart fingerprint door lock; Dashboard camera; Bells 
[warning devices]; Hard disk; Plugs, sockets and other contacts 

[electric connections]; Shield and stand for cameras; Batteries, 
electric; Router; Humanoid robots with artificial intelligence; Security 
surveillance robots; Computer software platforms, recorded or 

downloadable; Wearable computers; Selfie sticks [hand-held 
monopods]; Electronic numeric displays; Transparency projection 
apparatus; Slide projectors ; Switchboards; Switches, electric; Time 

switches, automatic; Thermostats; Speaking tubes; Microphones; 
Cabinets for loudspeakers; Control panels; Transponders; light 
dimmers [regulators], electric; Air analysis apparatus; Network 

access server. 

رات كمبيوتر; برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر ; أجهزة معالجة البيانات; أجهزة ذاك
لة; معالجات بيانات صغيرة; شاشات  أجهزة ملحقة بالكمبيوتر; برمجيات كمبيوتر مسجًّ

عرض ]أجزاء كمبيوتر[; وحدات معالجة مركزية; بطاقات الدارات المتكاملة; بطاقات 
ات إلكترونية قابلة ذكية ] بطاقات الدارات المتكاملة[; برامج كمبيوتر مسجلة; منشور

للتنزيل; برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[; قارئات ]معدات معالجة بيانات[; 

مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك ; برامج المراقبة )برامج الكمبيوتر(; برامج ألعاب 
كمبيوتر; ملفات موسيقية قابلة للتنزيل; ملفات فيديو قابلة للتنزيل; عدادات; مؤشرات 

كمية; بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع; لوحات إعالنات إلكترونية; اللوحات ال

اإلعالنية اإللكترونية; إشارات إلكترونية مضيئة; أضواء وماضة ; أضواء إشارة; 
لوحات إشارات ضوئية أو آلية ; إشارات ضوئية أو آلية ; أجهزة اتصال داخلي; 

ة راديو; أجهزة رادار; أجهزة هواتف فيديو; معدات شبكة االتصاالت; أجهز

إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات; أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[; 
نظام تحديد الموقع العالمي ; أدوات االتصاالت البصرية; أدوات تسجيل ; مسجالت 
فيديو; كاميرات فيديو; مشغالت وسائط محمولة; آلة دعاية ذاتية الحركة; أجهزة 

ستقبال الصوت والفيديو; تطبيقات إعداد أفالم التصوير السينمائي; كاميرات ا
]للتصوير الفوتوغرافي[ ; أجهزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[; أجهزة 

إضاءة وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[; أدوات رصد; أجهزة تعليم سمعية وبصرية; 

زر )ليست لغايات طبية(; أجهزة كواشف; أجهزة ضبط السرعة للمركبات; أجهزة لي
تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات; أجهزة قياس كثافة السوائل; مؤشرات درجة 

الحرارة ; أجهزة وأدوات بصرية; عدسات بصرية; مواد الطاقة )األسالك والكابالت(; 

أجهزة شبه موصالت; شاشات عرض الفيديو; أجهزة التحكم عن بعد; مجسات 
ات الضوء )الكهربائية(; أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام كهربائية; منظم

الشخصي; أجهزة كهربائية لمنع السرقة; أدوات إنذار ضد الحريق; كواشف الدخان; 

أجهزة إنذار صوتية ; أجهزة إنذار; أقفال كهربائية; طنانات; أجهزة إنذار ضد السرقة; 
ية متحركة; أجهزة مراقبة ذكية نظارات; خاليا غلفانية; أجزاء بطاريات; صور كرتون

لألبواب بواسطة التعرف الى الوجه; أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع; كاميرا 

لتسجيل لوحات القيادة; أجراس ]أدوات إنذار[; أقراص تخزين; قوابس ومآخذ وأدوات 
توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[; درع ومنصة للكاميرات; بطاريات كهربائية; جهاز 

; روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي; روبوتات توجيه

للمراقبة األمنية; منصات برامج الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل; أجهزة كمبيوتر 
قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس; عصاة السلفي ]ذات قائمة واحدة تحمل 

; أجهزة عرض الشرائح; أجهزة عرض باليد[; أجهزة إلكترونية لعرض األرقام

الشرائح; لوحات مفاتيح كهربائية; مفاتيح كهربائية; مفاتيح زمنية أتوماتيكية; 
ثيرموستات )منظمات الحرارة(; أنابيب للتخاطب; ميكروفونات; خزائن للمكبرات 

الصوت; لوحات تحكم ; أجهزة مرسلة مجيبة; خافتات ]منظمات[ ]كهربائية[ للضوء; 
 حليل الهواء; خدمة الوصول إلى الشبكة. أجهزة ت

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 أل تي دي  .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039بريد صندوق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167958 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167958 الصنف 
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INTEL ADAPTIX 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software; computer software developer kits; 
computer software developer tools; computing modules; 

computing module development kits; computer graphics control 
software; computer software and firmware for providing control, 
monitoring and data manipulation of engineered products and 

systems. 

طور برمجيات الحاسوب؛ أدوات مطور برمجيات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ مجموعات م
وحدات الحوسبة؛ مجموعات تطوير وحدة الحوسبة؛ برمجيات التحكم برسوم الحاسوب؛ 

برمجيات وبرامج رئيسية للحاسوب لتوفير التحكم والمراقبة ومعالجة البيانات للمنتجات 
 المهندسة ولألنظمة.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 77632 

Claim Date: 09/05/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 77632رقم االدعاء: 

 09/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 27/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2019  

Applicant Name: Intel Corporation اسم طالب التسجيل: انتيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California  95052-8119, USA 

كاليفورنيا ميشين كوليج بوليفارد، سانتا كالرا،  2200
 ، الواليات المتحدة األمريكية8119 - 95052

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167880 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167880 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Eyeglasses, optical apparatus and instruments, contact lenses, 

eyeglass cases., 

 النظارات ، االدوات واالجهزة البصرية ، عدسات النظر، علب النظارات . ,

Date of 23/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: GIDON ANABI BLANGA  اسم طالب التسجيل: جيدون انابي بالنغا 

Nationality     : MEXICO جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marcos Carrillo No 310 Col Viaducto 
Pied Iztacalco MEXICO 08200 

ازتكالكو ،مكسيكو كول فياداكتو بيد  310ماركوس كاريلو نمبر 
08200  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 

floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية
، الطابق  59، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167977 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167977 الصنف 
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 جوول 
  

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Downloadable software for mobile devices for use with an oral 
vaporizer for smoking purposes, namely, software for remotely 
adjusting and saving vaporizer temperature settings and 

updating vaporizer firmware; accessories for electric vaporizers 
for the vaporization of herbal and plant matter for household 
purposes, namely, charging cases, electrical adapters, and 

power cords; batteries and electric accumulators for electric 
and electronic cigarettes; battery chargers for use with 
electronic and electric cigarettes; usb chargers for electric and 

electronic cigarettes; car chargers for electric and electronic 
cigarettes; electronic devices and appliances for charging and 
carrying electronic and electric cigarettes; computer software 

for use in posting, transmitting, retrieving, receiving, reviewing, 
organizing, searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, mobile phones, 

wired and wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting information 

relating to the location, movement, proximity, departure and 
arrival of individuals and objects via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication devices, and optical and 

electronic communications networks. 

البرمجيات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة لالستخدام مع جهاز مبخر فموي ألغراض التدخين، 
تحديًدا البرمجيات لضبط إعدادات حرارة المبخر والمحافظة عليها وتحديث البرامج الثابتة 

ر؛ اكسسوارات المبخرات الكهربائية لتبخير األعشاب والمواد النباتية ألغراض الخاصة بالمبخ

منزلية وتحديًدا علب الشحن والمحوالت الكهربائية وأسالك الطاقة؛ البطاريات والبطاريات 
الكهربائية للسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ أجهزة شحن البطاريات لالستخدام مع السجائر 

هربائية؛ أجهزة شحن الناقل التسلسلي العام لشحن السجائر اإللكترونية اإللكترونية والك

والكهربائية؛ أجهزة شحن للسيارات لشحن السجائر اإللكترونية والكهربائية؛ األجهزة 
واألدوات اإللكترونية لشحن وحمل السجائر الكهربائية واإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية 

حتويات والبيانات السمعية والبصرية المتعددة الوسائط لالستخدام في نشر النصوص والم

ونقلها واستعادتها واستالمها ومراجعتها وتنظيمها والبحث عنها وإدارتها عبر الحاسوب 
والهواتف المحمولة وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات االتصاالت البصرية 

مات المتعلقة بمواقع األفراد واألشياء واإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية لحساب المعلو

وتحركاتهم وقربهم وانطالقهم ووصولهم وتخطيطها ونقلها واإلبالغ عنها عبر الحواسيب 
والهواتف المحمولة وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات االتصاالت البصرية 

 واإللكترونية.

Date of 02/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: JUUL Labs, Inc. اسم طالب التسجيل: .جول البس، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 560 20th Street, Building 104, San 
Francisco, California 94107 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 104، بيلدينغ 20ستريت  056
94107 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

-435ص.ب األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167833 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167833 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 

optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus 
for the recording, transmission, reproduction of sound or 

images, magnetic recording media, sound recording discs ; 
bags and cases for video cameras or photographic equipment; 
compact discs, DVD and other digital recording media; 

calculating machines, data processing equipment, computers 
and computer equipment; mouse pads; software; USB flash 
memories, electronic timetables, game software, recorded 

computer programs, computer and mobile phone programs 
(downloadable software) and electronic publications 
downloadable on-line or from the Internet; optical goods, 

spectacles, sunglasses, goggles for sport; spectacle frames; 
spectacle lenses, contact lenses; spectacle cases or for contact 
lenses; binoculars (optical); covers for laptops; bags designed 

for laptops; cameras [photography] ; signaling buoys, 
positioning buoys; telephones, mobile telephones, 
smartphones, tablets, personal digital assistants and MP3 

players; accessories for telephones, mobile telephones, 
smartphones, tablets, personal digital assistants [PDAs], and 
MP3 players, in particular hands-free kits for telephones, 

batteries, cases, casings, facings, chargers, straps or lanyards, 
earphones; bags and cases for mobile telephones and 
telephone equipment; smartwatches. 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 

وأجهزة وأدوات قياس الوزن وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجهزة  والبصري
وأدوات اإلنقاذ والتعليم وأجهزة تسجيل وإرسال ونسخ األصوات والصور ووسائط التسجيل 

الممغنطة وأقراص تسجيل األصوات؛ حقائب وعلب كاميرات الفيديو أو معدات التصوير 

راص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط التسجيل الفوتوغرافي؛ األقراص المضغوطة وأق
الرقمي؛ اآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البيانات والحواسيب ومعدات الحاسوب؛ مساند 

الفأرات؛ البرمجيات؛ ذاكرات ناقالت البيانات التسلسلية وجداول المواعيد اإللكترونية 

وب والهواتف النقالة )برمجيات وبرمجيات األلعاب وبرامج الحاسوب المسّجلة وبرامج الحاس
قابلة للتحميل( والمنشورات األلكترونية القابلة للتحميل بشكل إلكتروني أو عبر االنترنت؛ 

السلع البصرية والنظارات والنظارات الشمسية ونظارات األلعاب الرياضية؛ إطارات 

الالصقة؛ النظارات؛ عدسات النظارات والعدسات الالصقة؛ علب النظارات أو العدسات 
المناظير )بصري(؛ األغطية ألجهزة الحاسوب المحمولة؛ الحقائب المصممة للحواسيب 

المحمولة؛ كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ عوامات اإلشارة وعوامات تحديد المواقع؛ 

أجهزة الهاتف والهواتف النقالة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس 
قمية الشخصية ومشغالت ام بيه ثري؛ إكسسوارات الهواتف والهواتف والمساعدات الر

النقالة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس والمساعدات الرقمية الشخصية 

ومشغالت مقاطع ام بيه ثري وخاصة األطقم غير اليدوية للهواتف أو البطاريات أو الحافظات 
أو الشواحن أو القشط أو الحبال القصيرة أو سماعات االذن؛ أو األغطية أو واجهات التلبيس 

 الحقائب والعلب للهواتف النقالة ومعدات الهاتف؛ الساعات الذكية.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 194514446 
Claim Date: 10/01/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 194514446رقم االدعاء: 

 10/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 10/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier اسم طالب التسجيل: لويس فايتون ماليتير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France 2عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001نيوف -، ريو دو بونت 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167905 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167905 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching 

apparatus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, data processing equipment, computer 

software; photovoltaic cells, solar batteries, anode batteries / 
high tension batteries, batteries for lighting, batteries, electric -, 
chargers for electric batteries, galvanic batteries, grids for 

batteries, grids for batteries; discharge tubes, electric, other 
than for lighting, inverters [electricity], water level indicators; 
optical machines and apparatus, Measuring and checking 

machines and apparatus (including, scales, measuring tapes, 
planimeters, measuring rulers, altimeters, meters, body scales, 
measuring apparatus, electric, dressmakers'  measures, 
machines and apparatus for distribution or controlling of 

energy, solar batteries, batteries and cells, scales and electric or 
magnetic testing apparatus. 

ساحية ؛ األجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والم
والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 

تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، معدات معالجة البيانات، برامج 
مسية  بطاريات أنود/ بطاريات ذات جهد عالي ، كمبيوتر؛ خاليا كهربائية ضوئية، بطاريات ش

، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية  ، بطاريات  -بطاريات لإلضاءة،  بطاريات كهربائية 

غلفانية ،  شبكات للبطاريات ، صفائح للبطاريات ؛ أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة 
مات عكسية ]كهربائية، مؤشرات منس وب الماء؛ اآلالت والماكينات الضوئية، لإلضاءة ، مقّوِّ

آالت وماكينات القياس أو الفحص )بما في ذلك الموازين وأشرطة القياس ومقاييس 

المسطحات ومساطر القياس وعدادات قياس الطول والعدادات وموازين الجسم وأجهزة 
يات ة، البطارالقياس الكهربية ومقاييس الخياطين(، آالت وماكينات توزيع أو التحكم في الطاق

التي تعمل بالطاقة الشمسية، البطاريات والخاليا، المقاييس وأجهزة االختبار الكهربية أو 

 المغناطيسية

 

Date of 17/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Spectra Electrical 

Equipment Co 

 اسم طالب التسجيل: الشفق لالجهزه الكهربائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - AL Abdali, P.O.Box: 910580, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910580العبدلي  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 

910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب  سماس للملكية الفكرية

مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، بجانب 
 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167673 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167673 الصنف 
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 LOGIC  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electronic chargers for use with electronic cigarettes, batteries 
for use with electronic cigarettes 

شواحن إلكترونية لالستخدام مع السجائر اإللكترونية وبطاريات لالستخدام مع السجائر 
 اإللكترونية

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: JT International S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.جيه تي انترناشونال اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,  
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيف،  سويسرا 1202، رو كازم رادجافي، 8

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167877 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167877 الصنف 
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TikTok 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Application software; application software for smart phone; 
downloadable computer software applications; downloadable 

smart phone application (software); Covers for smartphones 
and mobile phones; Cases for smartphones and mobile phones; 
Protective cases for smartphones; selfie sticks used as 

smartphone accessories; holders adapted for smartphones, 
mobile phones; straps for smartphones, mobile phones; 
batteries; battery chargers; USB charges (battery chargers); 

USB cables; earphones; headphones; headsets; protective films 
adapted for smartphones, mobile phones; Other accessories 
designed for smartphones or mobile phones. 

برمجيات التطبيقات؛ برمجيات التطبيقات للهواتف الذكية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة 
للتحميل؛ تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتحميل )برمجيات(؛ أغطية الهواتف الذكية 

واتف الذكية والهواتف النقالة؛ الحافظات الواقية للهواتف والهواتف النقالة؛ حافظات اله
الذكية؛ عصي التقاط الصور الشخصية كمستلزمات هواتف خلوية ؛ الحماالت المعدة للهواتف 

الذكية، الهواتف النقالة؛ أشرطة حمل الهواتف الذكية، الهواتف النقالة؛ البطاريات؛ شواحن 

اريات(؛ كابالت ناقالت البيانات التسلسلية البطاريات؛ شواحن يو اس بي )شواحن بط
العالمية؛ سماعات االذن؛ سماعات الرأس؛ سماعات الرأس؛ األغشية الواقية المعدة للهواتف 
 الذكية، الهواتف النقالة؛ االكسسوارات األخرى المصممة للهواتف الذكية أو الهواتف النقالة.

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه 
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167777 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167777 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spectacles, eyeglasses and goggles; spectacles, eyeglasses 

and goggles for protection against radiation; contact lenses 

الطبية ونظارات الوقاية لأللعاب الرياضية؛ النظارات والنظارات الطبية النظارات والنظارات 

 ونظارات الوقاية ضد اإلشعاعات؛ العدسات الالصقة

 

Date of 30/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: TORAY INDUSTRIES, INC. 

(Also Trading as TORAY 
KABUSHIKI KAISHA) 

 اسم طالب التسجيل: (ويتاجرون باسم  توراي كابوشيكي كايشا) .توراي انداستريز انك

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Nihonbashi-Muromachi, 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

كو، طوكيو،  -تشوم، تشو -2موروماشي،  -، نيهونباشي 1-1
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 

840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167882 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167882 الصنف 
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 TELEFUNKEN  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Physical, optical, electrotechnical and electronic apparatus, instruments 
and devices and parts thereof; physical, optical, electrotechnical and 

electronic research apparatus and instruments in laboratories; apparatus 
for measuring, weighing, signaling, quantifying, counting, recording, 
monitoring, controlling, regulating and switching; apparatus for the 

recording, transmission, broadcasting, storing, receiving, and 
reproducing of sound, data, videos, speech, and images and parts 
thereof; televisions; LED televisions; television sets; TV motherboards; 

television apparatus; television apparatus for projection purposes; 
television screens; television monitors; television signal, sound and video 
transmitters and receivers; optical media players and/ or recorders; 

streaming media player and/or recorder; antennas; TV antennas; sound, 
video, films, and image players and recorders; DVD-players and 
recorders; CD players and recorders; electronic devices for the 

reproduction of films, sound, data, videos, and images; multimedia 
systems; sound, image, video, and data storing devices; USB-sticks; 
DVDs; CDs; radio apparatus; radio receivers; control devices for car 

audio video navigation; car audio apparatus; audio products used for 
home entertainment; audio products used in broadcasting and recording 
studios; computer applications for car audio video navigation; car radios; 

Hi-fi stereo systems; music systems; sound and music players and 
recorders; portable stereos; MP3 players; MP4-players; camcorders; 
cameras and accessories for cameras; video cameras; camcorders; 

security cameras; thermal imaging cameras; photographic apparatus; 
Digital signage display panels; digital photo frames; luminous signals; 
luminous displays; projectors; beamers; set-top boxes; apparatus for 

navigation; car navigation systems; Global positioning system (GPS) 
apparatus; GPS navigation devices; satellite navigational apparatus; 
surveying instruments; optical glasses; optical apparatus; telescopes; 

night vision goggles; eyewear; lenses; lens attachments for cameras and 
mobile phones; smart goggles; smart glasses; electric scales; scales; 
kitchen scales; weather measuring instruments; mobile weather stations; 

air pressure measuring devices; barometers; thermometer for non-
medical devices; luminous signs; light emitting diodes (LEDs); 
photovoltaic cells; lasers (non-medical); TV-sound and audio assistive 
hearing and listening headphone devices; mixing consoles; 

microphones; loudspeakers; monitor/studio speakers; soundbars; 
subwoofers; direct boxes; headphones; earphones; tuner; Radio Tuners; 
Video tuners; amplitude tuners; sound compressors; tubes; electronic 

tubes; vacuum tubes; tubes for television products, microphones, audio 
products, amplifiers, pre-amplifiers, and/or musical instruments; audio 
equalizers; audio switcher; equalizers being audio apparatus; limiters 

(audio); gates (audio); turntables; converters; DC/AC converters; level 
converters; audio mixers; electroacustical devices; levelers (audio); 
amplifiers; pre-amplifiers; power amplifiers; telephones; telephone 

apparatus; wireless communication devices; mobile phones; smart 
phones; feature phones; dect phones; hands-free kits for telephones; 
telephone transmitters and/or receivers; audio signal transmitter; 

wireless and non-wireless telephones; wireless headphones; wireless 

 تقنية واإللكترونية وقطعها؛األجهزة واألدوات والتجهيزات الفيزيائية والبصرية و الكهرو
األجهزة واألدوات الفيزيائية والبصرية والكهروتقنية واإللكترونية لألبحاث في 

المختبرات؛ أجهزة القياس والوزن وإرسال االشارات وتحديد المقادير والكميات والعد 
التسجيل والمراقبة والسيطرة والتنظيم والتحويل؛ أجهزة التسجيل واإلرسال والبث 

لتخزين واالستالم ولنسخ الصوت والبيانات ومقاطع الفيديو والكالم والصور وقطعها؛ وا

اجهزة التلفاز؛ أجهزة التلفاز ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ أجهزة التلفاز؛ 
اللوحات األم ألجهزة التلفاز؛ أجهزة التلفاز؛ أجهزة التلفاز لغايات العرض؛ شاشات 

از؛ مرسالت ومستقبالت إشارة التلفاز ومرسالت ومستقبالت التلفاز؛ شاشات التلف

الصوت والفيديو؛ مشغالت و / أو مسجالت الوسائط البصرية؛ مشغالت و / أو مسجالت 
البث المباشر عبر الوسائط المتعددة على اإلنترنت؛ الهوائيات؛ الهوائيات للتلفزيونات؛ 

ومسجالت الصور؛ مشغالت  مشغالت الصوت والمقاطع المرئية واألفالم ومشغالت

ومسجالت أقراص الفيديو الرقمية؛ مشغالت ومسجالت األقراص المضغوطة؛ األجهزة 
اإللكترونية لنسخ األفالم والصوت والبيانات ومقاطع الفيديو والصور؛ أنظمة الوسائط 
المتعددة؛ أجهزة تخزين الصوت والصور والمقاطع المرئية وأجهزة تخزين البيانات؛ 

الت البيانات التسلسلية العالمية؛ أقراص الفيديو الرقمية؛ األقراص المضغوطة؛ قطع ناق
؛السياراتفيوالصورةالصوتبنظامالتحكمأجهزةالمذياع؛مستقبالتأجهزة الراديو؛ 

أجهزة الصوت للسيارات؛ منتجات الصوت المستخدمة للترفيه المنزلي؛ منتجات الصوت 

ث والتسجيل؛ تطبيقات الحاسوب للتحكم بنظام الصوت المستخدمة في استوديوهات الب
والصورة في السيارات؛ أجهزة المذياع للسيارات؛ أنظمة الستيريو عالية الدقة؛ أنظمة 
الموسيقى؛ مشغالت ومسجالت الصوت والموسيقى؛ المسجالت المحمولة؛ مشغالت إم 

إلكسسوارات آلالت ؛ آالت تصوير الفيديو؛ آالت التصوير وا4؛ مشغالت ام بيه 3بيه 
التصوير؛ آالت تصوير الفيديو؛ آالت تصوير الفيديو؛ كاميرات المراقبة األمنية؛ آالت 
التصوير للتصوير الحراري؛ األجهزة الفوتوغرافية؛ لوحات عرض لالفتات الرقمية؛ 

إطارات الصور الرقمية؛ اإلشارات المضيئة؛ لوحات العرض المضيئة؛ أجهزة العرض 
رضات؛ أجهزة االستقبال الموضوعة فوق أجهزة التلفاز؛ أجهزة المالحة؛ الضوئي؛ العا

أنظمة المالحة للسيارات؛ أجهزة أنظمة تحديد المواقع العالمية؛ أجهزة المالحة ألنظمة 

تحديد المواقع العالمية؛ أجهزة المالحة باألقمار الصناعية؛ معدات المساحة؛ النظارات 
ير التلسكوب؛ مناظير رؤية ليلية؛ أغطية العين؛ الطبية؛ األجهزة البصرية؛ مناظ

العدسات؛ مرفقات العدسات آلالت التصوير والهواتف النقالة؛ النظارات الذكية؛ النظارات 

الذكية؛ الموازين الكهربائية؛ الموازين؛ الموازين الصناعية؛ أدوات قياس الطقس؛ 
اس الضغط الجوي؛ محطات الطقس المحمولة؛ أجهزة قياس ضغط الهواء؛ أجهزة قي

ميزان الحرارة لألجهزة غير الطبية؛ اإلشارات الضوئية؛ الصمامات الثنائية الباعثة 

للضوء )ال اي دي(؛ الخاليا الكهروضوئية؛ الليزر )غير الطبي(؛ أجهزة صوت 
وسماعات مساعدة للتلفزيون وسماعات الرأس لالستماع إلى الصوت؛ لوحات المفاتيح 

تكبير الصوت؛ السماعات؛ الشاشات / سماعات االستوديو؛  لمزج األصوات؛ أجهزة
مكبرات الصوت؛ مضخمات الموجات الصوتية المنخفضة؛ علب التوجيه؛ سماعات 

الرأس؛ سماعات االذن؛ جهاز التوليف؛ جهاز التوليف للراديو؛ جهاز التوليف للفيديو؛ 
كترونية؛ األنابيب أجهزة التوليف للسعة؛ ضاغطات الصوت؛ األنابيب؛ األنابيب اإلل

الهوائية؛ األنابيب لمنتجات التلفزيون وأجهزة تكبير الصوت ومنتجات الصوت 

ومضخمات الصوت ومضخمات الصوت الثانوية و / أو األدوات الموسيقية؛ الموالفات 
الصوتية؛ المحوالت الصوتية؛ الموالفات بكونها أجهزة صوتية؛ المحددات )للصوت(؛ 

ت تشغيل االسطوانات؛ المحوالت؛ محوالت التيار المباشر / التيار البوابات )للصوت(؛ آال

المتناوب؛ مغيرات المستويات؛ أجهزة مزج الصوت؛ األجهزة الكهروصوتية؛ محددات 
المستوى )للصوت(؛ مضخمات الصوت؛ مضخمات الصوت الثانوية؛ مضخمات الطاقة؛ 

ة؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف أجهزة الهاتف؛ اجهزة الهاتف؛ أجهزة االتصاالت الالسلكي

الذكية؛ الهواتف ذات المميزات؛ الهواتف ذات قواعد الشحن؛ المجموعات لالستعمال 
عن بعد للهواتف؛ مرسالت و / أو مستقبالت الهاتف؛ مرسالت اإلشارات الصوتية؛ 

الهواتف الالسلكية وغير الالسلكية؛ سماعات الرأس الالسلكية؛ سماعات الرأس 
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headsets for smartphones; baby phones and monitors, namely devices 
and systems to remotely listen to sounds made by an infant; answering 

machines; fax machines; walkie-talkies; radio relay terminals; 
transmitting and receiving devices for radio signals; radio communication 
devices; multiband radios; wireless broadband radios; radio transmitters; 

radio telegraphy apparatus; radiotelephony apparatus; relays, electric; 
infrared detectors; detectors; decoders; radio sets (portable); radio 
communication apparatus and devices; antenna filters; satellite finders; 

sonars; radar apparatus and systems; trackers; key trackers; transmitters 
for electronic signals; satellite dishes; magnetic strip cards; credit cards 
with a magnetic strip; magnetic stripe card readers; semiconductors; 

integrated circuits; solar cells; solar modules; solar panels for the 
production of electricity; data storage media; digital storage media; 
electronic storage media; security warning apparatus; anti-theft warning 

apparatus; sensors; sirens; alarm installations; fire and/or burglar alarms; 
anti-theft warning apparatus; alarm bells; motion, temperature, and/or 
pressure sensors for alarm, home security, and/or building surveillance 

systems; surveillance, warning and detection systems and devices; 
surveillance cameras; access control readers; light dimmers; switches; 
electronic locks; calculators; cash registers; regulators to control the level 

or amount of sound, temperature, light or electricity; software; computer 
software programs; computer software [programs]; software 
development programs; computer software; pre-recorded software; 

recorded computer software; recorded computer programs; computer 
operating software; software applications; downloadable software and 
computer programs; computer programs; plug-ins; computers; computer 

chips; computer peripheral devices; memory cards; smart watches; smart 
wearables; protective clothing; smart wristbands; smart bands; 
connected bracelets (measuring instruments); wearable activity trackers; 

virtual reality glasses; virtual reality headsets; audio interfaces; interfaces 
for computers; data processing apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for processing data; computers; desktop computers; 

computer hardware; wearable computers; tablet PCs; notebook PCs; 
notebook computers; lap top computers; electronic book readers; 
monitors; modems; routers; servers; data terminals; pocket translators; 

translation apparatus; training simulators; printers; scanners; protective 
films; computer mouse; computer keyboards; computer motherboards; 
computer trackpads; computer mouse pads; computer keypads; 

batteries; solar batteries; electric batteries; rechargeable batteries; 
battery chargers; power banks; chargers; accumulators; adapters; USB 
adapters; adapter plugs; cable adapters; power adapters; power 

adaptors; electrical power adaptors; electrical travel adaptors; travel 
adaptors for electric plugs; connectors; remote controls; remote controls 
for TV-sets; remote controls for audio products, remote controls for 

headphones; material for electricity mains; cables; USB cables; cables 
for audio products; cables for television apparatus; microphone cables; 
telephone cables; USB cables for cellphones; cables for computer 

hardware; cable hubs; electric cables and contact devices as well as 
transformers for distribution and generation of electricity and energy; 
docketing stations for telephone or audio devices; portable hot spots; 

wires; plugs; sockets; fuses; thermostats; mounts; camera mounts; TV 
wall mounts; mounts for electronic apparatus, TV-sets, satellite dishes, 
phones, lights, displays, and audio apparatus; cabinets for electronic 

apparatus, TV-sets, and audio apparatus; microphone heads/grills; 
cases, holsters, and covers for electronic apparatus, phones, 
loudspeakers, microphones, headphones, earphones, computers, 

cameras, optical apparatus, portable radio and/or audio devices; 
electronic key fobs being remote control apparatus; security tokens 
[encryption devices]; electronic chip cards; baggage tags, electrical 

and/or with implanted chip cards, chargers, electronic locks, data 
transmitters or sensors; selfie sticks for phones and tablets and cameras; 
stylus pens for phones and computer; electric cleaning devices for 

electronic goods; contact valves; teaching apparatus; electrical 
equipment, not included in other classes, for vehicles of all kinds; data 
processing equipment and recorded computer programs applied for 

generation, distribution and control of energy and electricity; electronic 
components being parts of solar energy, wind energy and water-power 
plants; electric transformers; electric storage batteries; electric controls 

لالستماع عن بعد لألصوات التي يصدرها الرضع؛ آالت الرد على المكالمات الهاتفية؛ 
اجهزة الفاكس؛ الهواتف الالسلكية؛ محطات الترحيل للراديو؛ أجهزة اإلرسال واالستقبال 

االت الالسلكية؛ أجهزة الراديو متعددة النطاقات؛ أجهزة إلشارات الراديو؛ أجهزة االتص
الراديو الالسلكية عريضة النطاق؛ مستقبالت ومرسالت الالسلكي؛ جهاز التلغراف 

الالسلكي؛ جهاز المهاتفة الراديوية؛ المرحالت، الكهربائية؛ الكاشفات باألشعة تحت 

و )المحمولة(؛ أجهزة الحمراء؛ أجهزة الكشف؛ أجهزة فك التشفير؛ أجهزة الرادي
وتجهيزات اتصاالت الراديو؛ مرشحات الهوائيات؛ أجهزة تحديد إشارات األقمار 
الصناعية؛ أجهزة السونار؛ أجهزة وأنظمة الرادار؛ أجهزة التتبع؛ أجهزة التتبع 

الرئيسية؛ المرسالت لإلشارات اإللكترونية؛ اطباق األقمار الصناعية؛ بطاقات الشريط 
بطاقات االئتمان مع الشريط المغناطيسي؛ قارئات بطاقة الشريط المغناطيسي؛ 

المغناطيسي؛ اشباه الموصالت؛ الدارات المتكاملة؛ الخاليا الشمسية؛ وحدات الطاقة 

الشمسية؛ األلواح الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ وسائط تخزين البيانات؛ وسائط التخزين 
ذير أمني؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ الرقمية؛ وسائط التخزين اإللكترونية؛ جهاز تح

الحساسات؛ صفّارات إنذار؛ تجهيزات اإلنذار؛ أجهزة اإلنذار ضد الحريق و / أو السرقة؛ 

أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ أجراس اإلنذار ؛ حساسات الحركة ودرجة الحرارة و / أو 
ة مراقبة المباني؛ حساسات الضغط ألجهزة اإلنذار وألنظمة األمن المنزلي و / أو ألنظم

أنظمة وأجهزة المراقبة وأنظمة وأجهزة التحذير والكشف؛ كاميرات المراقبة؛ قارئات 

التحكم بالدخول؛ مخفتات الضوء؛ المفاتيح؛ األقفال الكهربائية؛ اآلالت الحاسبة؛ آالت 
تسجيل النقد؛ المنظمات للسيطرة على مستوى أو كمية الصوت أو درجة الحرارة  أو 

أو الكهرباء؛ البرمجيات؛ برامج برمجيات الحواسيب؛ برمجيات الحاسوب الضوء 

)برامج(؛ برامج تطوير البرمجيات؛ برمجيات الحاسوب؛ البرمجيات المسجلة مسبقا؛ 
برمجيات الحاسوب المسجلة؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ برمجيات تشغيل الحواسيب؛ 

القابلة للتنزيل؛ برامج الحاسوب؛  تطبيقات البرمجيات؛ البرمجيات والبرامج للحاسوب

المكونات اإلضافية للبرمجيات؛ أجهزة الحاسوب؛ رقاقات الحاسوب؛ األجهزة الطرفية 
للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة؛ ساعات اليد الذكية؛ األجهزة الذكية القابلة لالرتداء؛ مالبس 

وات قياس(؛ متتبعات واقية؛ أربطة المعصم الذكية؛ األساور الذكية؛ األساور المتصلة )أد

الحركة القابلة لالرتداء؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس للواقع االفتراضي؛ 
األسطح البينية الصوتية؛ أجهزة بينية ألجهزة الحاسوب؛ أجهزة وأدوات معالجة 
البيانات؛ األجهزة واألدوات لمعالجة البيانات؛ أجهزة الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب 

جهزة الحاسوب ؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ أجهزة الحاسوب للمكاتب؛ أ
اللوحية الشخصية؛ أجهزة الحاسوب الشخصية الصغيرة؛ الحواسيب الشخصية الصغيرة 

المحمولة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ شاشات المراقبة ؛ 

الخادم ؛ محطات البيانات؛ أجهزة أجهزة المودم؛ أجهزة التوزيع للشبكات؛ أجهزة 
الترجمة المحمولة بالجيب؛ أجهزة الترجمة؛ محاكيات التدريب؛ الطابعات؛ اجهزة المسح 
الضوئي؛ األغشية الواقية؛ فأرات الحاسوب؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ اللوحات 

ح المفاتياألم للحواسيب ؛ لوحات التتبع للحاسوب؛ وسادات الفارة الكمبيوتر؛ لوحات 
للحواسيب؛ البطاريات؛ البطاريات الشمسية؛ البطاريات الكهربائية؛ بطاريات قابلة 
للشحن؛ شواحن البطاريات؛ أجهزة تخزين الكهرباء من أجل الشحن؛ الشواحن ؛ 

المراكمات؛ المحوالت؛ محوالت يو اس بي؛ مقابس المحوالت؛ المحوالت على شكل 
لكهرباء؛ محوالت الطاقة الكهربائية؛ محوالت النقل كابل؛ محوالت الكهرباء؛ ووصالت ا

الكهربائية؛ محوالت النقل للمقابس الكهربائية؛ الموصالت؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة التلفاز؛ أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الصوت وأجهزة 
باء؛ الكابالت؛ كابالت التحكم عن بعد لسماعات الرأس؛ المواد الالزمة لخطوط الكهر

ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ الكابالت لمنتجات الصوت؛ الكابالت ألجهزة التلفاز؛ 

كابالت مكبرات الصوت؛ كابالت الهاتف؛ كابالت ناقالت البيانات التسلسلية العالمية 
بائية للهواتف الخليوية؛ الكوابل ألجهزة الحاسوب؛ محاور الكوابل؛ الكابالت الكهر

وأجهزة االتصال وكذلك المحوالت لتوزيع وتوليد الكهرباء والطاقة؛ محطات التثبيت 

للهاتف أو األجهزة الصوتية؛ مرسالت اإلشارة المحمولة؛ األسالك؛ المقابس؛ المقابس 
الكهربائية؛ المصاهر؛ أجهزة تنظيم الحرارة؛ الحماالت؛ حماالت آالت التصوير؛ حماالت 

للتلفاز؛ حماالت التثبيت لألجهزة اإللكترونية وأجهزة التلفاز واطباق  التثبيت الجدارية

األقمار الصناعية والهواتف واألضواء والشاشات وأجهزة الصوت؛ خزائن لألجهزة 
اإللكترونية وأجهزة التلفاز وأجهزة الصوت؛ رؤوس / شباك مكبرات الصوت؛ الواقيات 

لهواتف والسماعات وأجهزة تكبير الصوت والحافظات واألغطية لألجهزة اإللكترونية وا

وسماعات الرأس وسماعات االذن وأجهزة الحاسوب وآالت التصوير واألجهزة البصرية 
وأجهزة الراديو و / أو األجهزة الصوتية؛ سالسل المفاتيح اإللكترونية بكونها أجهزة 

بطاقات  تحكم عن بعد؛ الرموز األمنية )أجهزة الترميز(؛ بطاقات ذكية إلكترونية؛

الحقائب الكهربائية و / أو التي مع بطاثات رقائقية مدمجة والشواحن  واألقفال 
الكهربائية ومرسالت البيانات أو الحساسات؛ عصي التقاط الصور الشخصية للهواتف 

والحواسيب اللوحية وآالت التصوير؛ أقالم مستدقة الرأس للهواتف والحواسيب؛ أجهزة 

ائع اإللكترونية؛ صمامات االتصال؛ أجهزة تعليمية؛ اجهزة التنظيف الكهربائية للبض
كهربائية غير الواردة في فئات اخرى، للمركبات بجميع أنواعها؛ معدات معالجة البيانات 
وبرامج الحاسوب المسجلة المطبقة لتوليد وتوزيع والتحكم بالطاقة والكهرباء؛ المكونات 

الشمسية ومحطات طاقة الرياح وطاقة الكهربائية بكونها أجزاء من محطات الطاقة 
المياه؛ المحوالت الكهربائية؛ بطاريات مخزنة للطاقة الكهربائية؛ الضوابط الكهربائية 
لمعدات توليد الطاقة، اي.  مثل.  التي لمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة المياه 

بالطاقة الكهربائية، وطاقة الرياح وتجهيزات التزويد بالطاقة؛ األنظمة واألجهزة للتزويد 
تحديدا: المحوالت الكهربائية؛ األجهزة واألنظمة المكونة لها لقياس والسيطرة والتنظيم 

والتحليل والتكنولوجيا خصوصا في مجال التكنولوجيا الشمسية؛ أجهزة التوصيل 
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for power generating equipment, e.g. for solar energy, water-power and 
wind energy plants, energy supply installations; systems and apparatus 

for supplying electrical energy, namely, electric transformers; apparatus 
and systems composed thereof for measuring, controlling, regulating and 
analysis technology especially in the field of solar technology; apparatus 

for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and/or 
controlling electricity; transformers; inverters; accumulators; photovoltaic 
modules; electric wiring; electrical wires; electric wire; tracking systems 

and devices; locators; magnets; magnetic pens; covers and screen 
protectors for mobile phones and computers; covers and screen 
protectors for displays and monitors; protective films adapted for 

computer screens, displays, and mobile phones; suspension ropes to 
hang electronic products, TV sets, audio products, or lighting fixtures and 
lamps from the ceiling; wires and cables to hang electronic products, TV 

sets, audio products, or lighting fixtures and lamps from the ceiling 

والتشغيل والتحويل والتجميع و / أو التحكم بالكهرباء؛ المحوالت؛  عاكسات التيار؛ 
كمات؛ الوحدات الكهروضوئية ؛ شبكات االسالك الكهربائية؛ األسالك الكهربائية؛ المرا

اسالك كهرباء؛ أنظمة وأجهزة التتبع وتحديد المواقع؛ المغناطيسات؛ األقالم 
المغناطيسية؛ األغطية وواقيات الشاشات للهواتف النقالة والحواسيب؛ األغطية وواقيات 

األغشية الواقية المعدة لشاشات الحاسوب الشاشات لشاشات العرض والشاشات؛ 

والشاشات  والهواتف النقالة؛  حبال التعليق لتعليق المنتجات اإللكترونية وألجهزة 
التلفاز ولمنتجات الصوت ولتركيبات اإلضاءة وللمصابيح من السقف؛ األسالك والكوابل 

 ركيبات اإلضاءةلتعليق المنتجات اإللكترونية وألجهزة التلفاز ولمنتجات الصوت ولت

 وللمصابيح من السقف.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Physical, optical, electrotechnical and electronic apparatus, 
instruments and devices and parts thereof; physical, optical, 

electrotechnical and electronic research apparatus and instruments in 
laboratories; apparatus for measuring, weighing, signaling, 
quantifying, counting, recording, monitoring, controlling, regulating and 

switching; apparatus for the recording, transmission, broadcasting, 
storing, receiving, and reproducing of sound, data, videos, speech, 
and images and parts thereof; televisions; LED televisions; television 

sets; TV motherboards; television apparatus; television apparatus for 
projection purposes; television screens; television monitors; television 
signal, sound and video transmitters and receivers; optical media 

players and/ or recorders; streaming media player and/or recorder; 
antennas; TV antennas; sound, video, films, and image players and 
recorders; DVD-players and recorders; CD players and recorders; 
electronic devices for the reproduction of films, sound, data, videos, 

and images; multimedia systems; sound, image, video, and data 
storing devices; USB-sticks; DVDs; CDs; radio apparatus; radio 
receivers; control devices for car audio video navigation; car audio 

apparatus; audio products used for home entertainment; audio 
products used in broadcasting and recording studios; computer 
applications for car audio video navigation; car radios; Hi-fi stereo 

systems; music systems; sound and music players and recorders; 
portable stereos; MP3 players; MP4-players; camcorders; cameras 
and accessories for cameras; video cameras; camcorders; security 

cameras; thermal imaging cameras; photographic apparatus; Digital 
signage display panels; digital photo frames; luminous signals; 
luminous displays; projectors; beamers; set-top boxes; apparatus for 

navigation; car navigation systems; Global positioning system (GPS) 

تقنية واإللكترونية وقطعها؛ األجهزة واألدوات والتجهيزات الفيزيائية والبصرية و الكهرو
األجهزة واألدوات الفيزيائية والبصرية والكهروتقنية واإللكترونية لألبحاث في المختبرات؛ 

أجهزة القياس والوزن وإرسال االشارات وتحديد المقادير والكميات والعد التسجيل 
لتخزين والمراقبة والسيطرة والتنظيم والتحويل؛ أجهزة التسجيل واإلرسال والبث وا

واالستالم ولنسخ الصوت والبيانات ومقاطع الفيديو والكالم والصور وقطعها؛ اجهزة 

التلفاز؛ أجهزة التلفاز ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ أجهزة التلفاز؛ اللوحات األم 
ألجهزة التلفاز؛ أجهزة التلفاز؛ أجهزة التلفاز لغايات العرض؛ شاشات التلفاز؛ شاشات 

از؛ مرسالت ومستقبالت إشارة التلفاز ومرسالت ومستقبالت الصوت والفيديو؛ التلف

مشغالت و / أو مسجالت الوسائط البصرية؛ مشغالت و / أو مسجالت البث المباشر عبر 
الوسائط المتعددة على اإلنترنت؛ الهوائيات؛ الهوائيات للتلفزيونات؛ مشغالت الصوت 

ومسجالت الصور؛ مشغالت ومسجالت أقراص الفيديو  والمقاطع المرئية واألفالم ومشغالت

الرقمية؛ مشغالت ومسجالت األقراص المضغوطة؛ األجهزة اإللكترونية لنسخ األفالم 
والصوت والبيانات ومقاطع الفيديو والصور؛ أنظمة الوسائط المتعددة؛ أجهزة تخزين 

ة الت البيانات التسلسليالصوت والصور والمقاطع المرئية وأجهزة تخزين البيانات؛ قطع ناق
العالمية؛ أقراص الفيديو الرقمية؛ األقراص المضغوطة؛ أجهزة الراديو؛ مستقبالت المذياع؛ 

أجهزة التحكم بنظام الصوت والصورة في السيارات ؛ أجهزة الصوت للسيارات؛ منتجات 
 ثالصوت المستخدمة للترفيه المنزلي؛ منتجات الصوت المستخدمة في استوديوهات الب

والتسجيل؛ تطبيقات الحاسوب للتحكم بنظام الصوت والصورة في السيارات؛ أجهزة المذياع 

للسيارات؛ أنظمة الستيريو عالية الدقة؛ أنظمة الموسيقى؛ مشغالت ومسجالت الصوت 
؛ آالت تصوير 4؛ مشغالت ام بيه 3والموسيقى؛ المسجالت المحمولة؛ مشغالت إم بيه 

إلكسسوارات آلالت التصوير؛ آالت تصوير الفيديو؛ آالت تصوير الفيديو؛ آالت التصوير وا

الفيديو؛ كاميرات المراقبة األمنية؛ آالت التصوير للتصوير الحراري؛ األجهزة 
الفوتوغرافية؛ لوحات عرض لالفتات الرقمية؛ إطارات الصور الرقمية؛ اإلشارات المضيئة؛ 

رضات؛ أجهزة االستقبال الموضوعة لوحات العرض المضيئة؛ أجهزة العرض الضوئي؛ العا

فوق أجهزة التلفاز؛ أجهزة المالحة؛ أنظمة المالحة للسيارات؛ أجهزة أنظمة تحديد المواقع 
العالمية؛ أجهزة المالحة ألنظمة تحديد المواقع العالمية؛ أجهزة المالحة باألقمار الصناعية؛ 

ير التلسكوب؛ مناظير رؤية معدات المساحة؛ النظارات الطبية؛ األجهزة البصرية؛ مناظ

ليلية؛ أغطية العين؛ العدسات؛ مرفقات العدسات آلالت التصوير والهواتف النقالة؛ النظارات 
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apparatus; GPS navigation devices; satellite navigational apparatus; 
surveying instruments; optical glasses; optical apparatus; telescopes; 

night vision goggles; eyewear; lenses; lens attachments for cameras 
and mobile phones; smart goggles; smart glasses; electric scales; 
scales; kitchen scales; weather measuring instruments; mobile 

weather stations; air pressure measuring devices; barometers; 
thermometer for non-medical devices; luminous signs; light emitting 
diodes (LEDs); photovoltaic cells; lasers (non-medical); TV-sound and 

audio assistive hearing and listening headphone devices; mixing 
consoles; microphones; loudspeakers; monitor/studio speakers; 
soundbars; subwoofers; direct boxes; headphones; earphones; tuner; 

Radio Tuners; Video tuners; amplitude tuners; sound compressors; 
tubes; electronic tubes; vacuum tubes; tubes for television products, 
microphones, audio products, amplifiers, pre-amplifiers, and/or 

musical instruments; audio equalizers; audio switcher; equalizers 
being audio apparatus; limiters (audio); gates (audio); turntables; 
converters; DC/AC converters; level converters; audio mixers; 

electroacustical devices; levelers (audio); amplifiers; pre-amplifiers; 
power amplifiers; telephones; telephone apparatus; wireless 
communication devices; mobile phones; smart phones; feature 

phones; dect phones; hands-free kits for telephones; telephone 
transmitters and/or receivers; audio signal transmitter; wireless and 
non-wireless telephones; wireless headphones; wireless headsets for 

smartphones; baby phones and monitors, namely devices and 
systems to remotely listen to sounds made by an infant; answering 
machines; fax machines; walkie-talkies; radio relay terminals; 

transmitting and receiving devices for radio signals; radio 
communication devices; multiband radios; wireless broadband radios; 
radio transmitters; radio telegraphy apparatus; radiotelephony 

apparatus; relays, electric; infrared detectors; detectors; decoders; 
radio sets (portable); radio communication apparatus and devices; 
antenna filters; satellite finders; sonars; radar apparatus and systems; 

trackers; key trackers; transmitters for electronic signals; satellite 
dishes; magnetic strip cards; credit cards with a magnetic strip; 
magnetic stripe card readers; semiconductors; integrated circuits; 

solar cells; solar modules; solar panels for the production of electricity; 
data storage media; digital storage media; electronic storage media; 
security warning apparatus; anti-theft warning apparatus; sensors; 

sirens; alarm installations; fire and/or burglar alarms; anti-theft warning 
apparatus; alarm bells; motion, temperature, and/or pressure sensors 
for alarm, home security, and/or building surveillance systems; 

surveillance, warning and detection systems and devices; surveillance 
cameras; access control readers; light dimmers; switches; electronic 
locks; calculators; cash registers; regulators to control the level or 

amount of sound, temperature, light or electricity; software; computer 
software programs; computer software [programs]; software 
development programs; computer software; pre-recorded software; 

recorded computer software; recorded computer programs; computer 
operating software; software applications; downloadable software and 
computer programs; computer programs; plug-ins; computers; 

computer chips; computer peripheral devices; memory cards; smart 
watches; smart wearables; protective clothing; smart wristbands; 
smart bands; connected bracelets (measuring instruments); wearable 

activity trackers; virtual reality glasses; virtual reality headsets; audio 
interfaces; interfaces for computers; data processing apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for processing data; 

computers; desktop computers; computer hardware; wearable 
computers; tablet PCs; notebook PCs; notebook computers; lap top 
computers; electronic book readers; monitors; modems; routers; 

servers; data terminals; pocket translators; translation apparatus; 
training simulators; printers; scanners; protective films; computer 
mouse; computer keyboards; computer motherboards; computer 

trackpads; computer mouse pads; computer keypads; batteries; solar 
batteries; electric batteries; rechargeable batteries; battery chargers; 
power banks; chargers; accumulators; adapters; USB adapters; 

adapter plugs; cable adapters; power adapters; power adaptors; 
electrical power adaptors; electrical travel adaptors; travel adaptors for 
electric plugs; connectors; remote controls; remote controls for TV-

الذكية؛ النظارات الذكية؛ الموازين الكهربائية؛ الموازين؛ الموازين الصناعية؛ أدوات قياس 
اس الضغط الطقس؛ محطات الطقس المحمولة؛ أجهزة قياس ضغط الهواء؛ أجهزة قي

الجوي؛ ميزان الحرارة لألجهزة غير الطبية؛ اإلشارات الضوئية؛ الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء )ال اي دي(؛ الخاليا الكهروضوئية؛ الليزر )غير الطبي(؛ أجهزة صوت وسماعات 

مساعدة للتلفزيون وسماعات الرأس لالستماع إلى الصوت؛ لوحات المفاتيح لمزج 

تكبير الصوت؛ السماعات؛ الشاشات / سماعات االستوديو؛ مكبرات  األصوات؛ أجهزة
الصوت؛ مضخمات الموجات الصوتية المنخفضة؛ علب التوجيه؛ سماعات الرأس؛ سماعات 

االذن؛ جهاز التوليف؛ جهاز التوليف للراديو؛ جهاز التوليف للفيديو؛ أجهزة التوليف 

كترونية؛ األنابيب الهوائية؛ األنابيب للسعة؛ ضاغطات الصوت؛ األنابيب؛ األنابيب اإلل
لمنتجات التلفزيون وأجهزة تكبير الصوت ومنتجات الصوت ومضخمات الصوت ومضخمات 

الصوت الثانوية و / أو األدوات الموسيقية؛ الموالفات الصوتية؛ المحوالت الصوتية؛ 

ت تشغيل الموالفات بكونها أجهزة صوتية؛ المحددات )للصوت(؛ البوابات )للصوت(؛ آال
االسطوانات؛ المحوالت؛ محوالت التيار المباشر / التيار المتناوب؛ مغيرات المستويات؛ 
أجهزة مزج الصوت؛ األجهزة الكهروصوتية؛ محددات المستوى )للصوت(؛ مضخمات 

الصوت؛ مضخمات الصوت الثانوية؛ مضخمات الطاقة؛ أجهزة الهاتف؛ اجهزة الهاتف؛ 
ة؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف ذات المميزات؛ أجهزة االتصاالت الالسلكي

الهواتف ذات قواعد الشحن؛ المجموعات لالستعمال عن بعد للهواتف؛ مرسالت و / أو 

مستقبالت الهاتف؛ مرسالت اإلشارات الصوتية؛ الهواتف الالسلكية وغير الالسلكية؛ 
للهواتف الذكية؛ هواتف وشاشات سماعات الرأس الالسلكية؛ سماعات الرأس الالسلكية 

المراقبة للرضع، تحديدا: األجهزة واألنظمة لالستماع عن بعد لألصوات التي يصدرها 

الرضع؛ آالت الرد على المكالمات الهاتفية؛ اجهزة الفاكس؛ الهواتف الالسلكية؛ محطات 
االت الالسلكية؛ الترحيل للراديو؛ أجهزة اإلرسال واالستقبال إلشارات الراديو؛ أجهزة االتص

أجهزة الراديو متعددة النطاقات؛ أجهزة الراديو الالسلكية عريضة النطاق؛ مستقبالت 

ومرسالت الالسلكي؛ جهاز التلغراف الالسلكي؛ جهاز المهاتفة الراديوية؛ المرحالت، 
الكهربائية؛ الكاشفات باألشعة تحت الحمراء؛ أجهزة الكشف؛ أجهزة فك التشفير؛ أجهزة 

و )المحمولة(؛ أجهزة وتجهيزات اتصاالت الراديو؛ مرشحات الهوائيات؛ أجهزة تحديد الرادي

إشارات األقمار الصناعية؛ أجهزة السونار؛ أجهزة وأنظمة الرادار؛ أجهزة التتبع؛ أجهزة 
التتبع الرئيسية؛ المرسالت لإلشارات اإللكترونية؛ اطباق األقمار الصناعية؛ بطاقات الشريط 

بطاقات االئتمان مع الشريط المغناطيسي؛ قارئات بطاقة الشريط المغناطيسي؛ المغناطيسي؛ 

اشباه الموصالت؛ الدارات المتكاملة؛ الخاليا الشمسية؛ وحدات الطاقة الشمسية؛ األلواح 
الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ وسائط تخزين البيانات؛ وسائط التخزين الرقمية؛ وسائط التخزين 

ذير أمني؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ الحساسات؛ صفّارات إنذار؛ اإللكترونية؛ جهاز تح

تجهيزات اإلنذار؛ أجهزة اإلنذار ضد الحريق و / أو السرقة؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقات؛ 
أجراس اإلنذار ؛ حساسات الحركة ودرجة الحرارة و / أو حساسات الضغط ألجهزة اإلنذار 

ة مراقبة المباني؛ أنظمة وأجهزة المراقبة وأنظمة وألنظمة األمن المنزلي و / أو ألنظم

وأجهزة التحذير والكشف؛ كاميرات المراقبة؛ قارئات التحكم بالدخول؛ مخفتات الضوء؛ 
المفاتيح؛ األقفال الكهربائية؛ اآلالت الحاسبة؛ آالت تسجيل النقد؛ المنظمات للسيطرة على 

أو الكهرباء؛ البرمجيات؛ برامج مستوى أو كمية الصوت أو درجة الحرارة  أو الضوء 

برمجيات الحواسيب؛ برمجيات الحاسوب )برامج(؛ برامج تطوير البرمجيات؛ برمجيات 
الحاسوب؛ البرمجيات المسجلة مسبقا؛ برمجيات الحاسوب المسجلة؛ برامج الحاسوب 

 المسّجلة؛ برمجيات تشغيل الحواسيب؛ تطبيقات البرمجيات؛ البرمجيات والبرامج للحاسوب

القابلة للتنزيل؛ برامج الحاسوب؛ المكونات اإلضافية للبرمجيات؛ أجهزة الحاسوب؛ رقاقات 
الحاسوب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة؛ ساعات اليد الذكية؛ األجهزة الذكية 

القابلة لالرتداء؛ مالبس واقية؛ أربطة المعصم الذكية؛ األساور الذكية؛ األساور المتصلة 

وات قياس(؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ سماعات )أد
الرأس للواقع االفتراضي؛ األسطح البينية الصوتية؛ أجهزة بينية ألجهزة الحاسوب؛ أجهزة 

وأدوات معالجة البيانات؛ األجهزة واألدوات لمعالجة البيانات؛ أجهزة الحاسوب؛ أجهزة 

جهزة الحاسوب ؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ أجهزة الحاسوب للمكاتب؛ أ
الحاسوب اللوحية الشخصية؛ أجهزة الحاسوب الشخصية الصغيرة؛ الحواسيب الشخصية 

الصغيرة المحمولة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ شاشات المراقبة 

الخادم ؛ محطات البيانات؛ أجهزة الترجمة ؛ أجهزة المودم؛ أجهزة التوزيع للشبكات؛ أجهزة 
المحمولة بالجيب؛ أجهزة الترجمة؛ محاكيات التدريب؛ الطابعات؛ اجهزة المسح الضوئي؛ 

األغشية الواقية؛ فأرات الحاسوب؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ اللوحات األم 

المفاتيح للحواسيب ؛ لوحات التتبع للحاسوب؛ وسادات الفارة الكمبيوتر؛ لوحات 
للحواسيب؛ البطاريات؛ البطاريات الشمسية؛ البطاريات الكهربائية؛ بطاريات قابلة للشحن؛ 

شواحن البطاريات؛ أجهزة تخزين الكهرباء من أجل الشحن؛ الشواحن ؛ المراكمات؛ 

المحوالت؛ محوالت يو اس بي؛ مقابس المحوالت؛ المحوالت على شكل كابل؛ محوالت 
لكهرباء؛ محوالت الطاقة الكهربائية؛ محوالت النقل الكهربائية؛ الكهرباء؛ ووصالت ا

محوالت النقل للمقابس الكهربائية؛ الموصالت؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ أجهزة التحكم عن 

بعد ألجهزة التلفاز؛ أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد 
باء؛ الكابالت؛ كابالت ناقالت البيانات لسماعات الرأس؛ المواد الالزمة لخطوط الكهر

التسلسلية العالمية؛ الكابالت لمنتجات الصوت؛ الكابالت ألجهزة التلفاز؛ كابالت مكبرات 

الصوت؛ كابالت الهاتف؛ كابالت ناقالت البيانات التسلسلية العالمية للهواتف الخليوية؛ 
بائية وأجهزة االتصال وكذلك الكوابل ألجهزة الحاسوب؛ محاور الكوابل؛ الكابالت الكهر

المحوالت لتوزيع وتوليد الكهرباء والطاقة؛ محطات التثبيت للهاتف أو األجهزة الصوتية؛ 

مرسالت اإلشارة المحمولة؛ األسالك؛ المقابس؛ المقابس الكهربائية؛ المصاهر؛ أجهزة 
 للتلفاز؛ حماالت تنظيم الحرارة؛ الحماالت؛ حماالت آالت التصوير؛ حماالت التثبيت الجدارية

التثبيت لألجهزة اإللكترونية وأجهزة التلفاز واطباق األقمار الصناعية والهواتف واألضواء 
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sets; remote controls for audio products, remote controls for 
headphones; material for electricity mains; cables; USB cables; cables 

for audio products; cables for television apparatus; microphone 
cables; telephone cables; USB cables for cellphones; cables for 
computer hardware; cable hubs; electric cables and contact devices 

as well as transformers for distribution and generation of electricity 
and energy; docketing stations for telephone or audio devices; 
portable hot spots; wires; plugs; sockets; fuses; thermostats; mounts; 

camera mounts; TV wall mounts; mounts for electronic apparatus, TV-
sets, satellite dishes, phones, lights, displays, and audio apparatus; 
cabinets for electronic apparatus, TV-sets, and audio apparatus; 

microphone heads/grills; cases, holsters, and covers for electronic 
apparatus, phones, loudspeakers, microphones, headphones, 
earphones, computers, cameras, optical apparatus, portable radio 

and/or audio devices; electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens [encryption devices]; electronic chip cards; 
baggage tags, electrical and/or with implanted chip cards, chargers, 

electronic locks, data transmitters or sensors; selfie sticks for phones 
and tablets and cameras; stylus pens for phones and computer; 
electric cleaning devices for electronic goods; contact valves; teaching 

apparatus; electrical equipment, not included in other classes, for 
vehicles of all kinds; data processing equipment and recorded 
computer programs applied for generation, distribution and control of 

energy and electricity; electronic components being parts of solar 
energy, wind energy and water-power plants; electric transformers; 
electric storage batteries; electric controls for power generating 

equipment, e.g. for solar energy, water-power and wind energy plants, 
energy supply installations; systems and apparatus for supplying 
electrical energy, namely, electric transformers; apparatus and 

systems composed thereof for measuring, controlling, regulating and 
analysis technology especially in the field of solar technology; 
apparatus for conducting, switching, transforming, accumulating, 

regulating and/or controlling electricity; transformers; inverters; 
accumulators; photovoltaic modules; electric wiring; electrical wires; 
electric wire; tracking systems and devices; locators; magnets; 

magnetic pens; covers and screen protectors for mobile phones and 
computers; covers and screen protectors for displays and monitors; 
protective films adapted for computer screens, displays, and mobile 

phones; suspension ropes to hang electronic products, TV sets, audio 
products, or lighting fixtures and lamps from the ceiling; wires and 
cables to hang electronic products, TV sets, audio products, or lighting 

fixtures and lamps from the ceiling 

والشاشات وأجهزة الصوت؛ خزائن لألجهزة اإللكترونية وأجهزة التلفاز وأجهزة الصوت؛ 
رؤوس / شباك مكبرات الصوت؛ الواقيات والحافظات واألغطية لألجهزة اإللكترونية 

لهواتف والسماعات وأجهزة تكبير الصوت وسماعات الرأس وسماعات االذن وأجهزة وا
الحاسوب وآالت التصوير واألجهزة البصرية وأجهزة الراديو و / أو األجهزة الصوتية؛ 

سالسل المفاتيح اإللكترونية بكونها أجهزة تحكم عن بعد؛ الرموز األمنية )أجهزة الترميز(؛ 

بطاقات الحقائب الكهربائية و / أو التي مع بطاثات رقائقية مدمجة  بطاقات ذكية إلكترونية؛
والشواحن  واألقفال الكهربائية ومرسالت البيانات أو الحساسات؛ عصي التقاط الصور 
الشخصية للهواتف والحواسيب اللوحية وآالت التصوير؛ أقالم مستدقة الرأس للهواتف 

ائع اإللكترونية؛ صمامات االتصال؛ أجهزة والحواسيب؛ أجهزة التنظيف الكهربائية للبض
تعليمية؛ اجهزة كهربائية غير الواردة في فئات اخرى، للمركبات بجميع أنواعها؛ معدات 

معالجة البيانات وبرامج الحاسوب المسجلة المطبقة لتوليد وتوزيع والتحكم بالطاقة 

الشمسية ومحطات طاقة والكهرباء؛ المكونات الكهربائية بكونها أجزاء من محطات الطاقة 
الرياح وطاقة المياه؛ المحوالت الكهربائية؛ بطاريات مخزنة للطاقة الكهربائية؛ الضوابط 

الكهربائية لمعدات توليد الطاقة، اي.  مثل.  التي لمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة 

بالطاقة المياه وطاقة الرياح وتجهيزات التزويد بالطاقة؛ األنظمة واألجهزة للتزويد 
الكهربائية، تحديدا: المحوالت الكهربائية؛ األجهزة واألنظمة المكونة لها لقياس والسيطرة 
والتنظيم والتحليل والتكنولوجيا خصوصا في مجال التكنولوجيا الشمسية؛ أجهزة التوصيل 

والتشغيل والتحويل والتجميع و / أو التحكم بالكهرباء؛ المحوالت؛  عاكسات التيار؛ 
كمات؛ الوحدات الكهروضوئية ؛ شبكات االسالك الكهربائية؛ األسالك الكهربائية؛ المرا

اسالك كهرباء؛ أنظمة وأجهزة التتبع وتحديد المواقع؛ المغناطيسات؛ األقالم المغناطيسية؛ 

األغطية وواقيات الشاشات للهواتف النقالة والحواسيب؛ األغطية وواقيات الشاشات 
األغشية الواقية المعدة لشاشات الحاسوب والشاشات  لشاشات العرض والشاشات؛ 

والهواتف النقالة؛  حبال التعليق لتعليق المنتجات اإللكترونية وألجهزة التلفاز ولمنتجات 

الصوت ولتركيبات اإلضاءة وللمصابيح من السقف؛ األسالك والكوابل لتعليق المنتجات 
 ركيبات اإلضاءة وللمصابيح من السقف.اإللكترونية وألجهزة التلفاز ولمنتجات الصوت ولت
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Amplifiers; Chains (Eyeglass-); Contact lenses; Contact lenses 

(Containers for-); Containers for contact lenses; Eyeglass 
cases; Eyeglass chains; Eyeglass cords; Eyeglass frames; 
Eyeglasses; Eyepieces; Eyepieces (Instruments containing-); 

Lens hoods; Magnifying glasses [optics]; Mirrors for inspecting 
work; Mirrors [optics]; Optical condensers; Optical glass; 
Optical goods; Optical lamps; Optical lanterns; Optical lenses; 

Pince-nez; Pince-nez cases; Pince-nez chains; Pince-nez cords; 
Pince-nez mountings; Spectacle frames; Spectacle glasses; 
Spectacles [optics] 

ظارات، عدسات الصقة، أوعية للعدسات الالصقة ، أوعية عدسات مضخمة، سالسل ن

للعدسات الالصقة، علب للنظارات ، سالسل للنظارات ، خيوط للنظارات، أطر للنظارات، 
نظارات، عدسات عينية، أدوات تحتوي على عدسات عينية، أغطية عدسات، نظارات مكبرة 

، زجاج بصريات، سلع بصرية، ]بصرية[، مرايا للمعاينة، مرايا ]بصرية[، مكثفات بصرية

مصابيح بصرية، فوانيس سحرية بصرية، عدسات بصرية، نظارات أنفية، علب للنظارات 
األنفية، سالسل للنظارات األنفية، أشرطة للنظارات األنفية، سنادات للنظارات األنفية، أطر 

 للنظارات ، عدسات للنظارات ، نظارات ]بصرية[

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Solidaire Kuwait General 

Trading & Contracting 
Company 

 اسم طالب التسجيل: والمقاوالتشركة سوليدير الكويت للتجارة العامة 

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Salmiya, Salem Al-Mubarak Street, Noor 
Tower, Mezzanine 2,  Kuwait 

 عنوان طالب التسجيل  ،  الكويت2السالمية، شارع سالم المبارك، برج نور، ميزانين 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 

840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167898 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167898 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries; Galvanic batteries; Polymer lithium-ion batteries; 
Fuel cells ; Rechargeable batteries for electric vehicles; Parts 

and accessories for batteries; Battery chargers; Voltmeters for 

electric batteries for land, air and water vehicles; Battery 
monitors for land, air and water vehicles; Grids for batteries, 
namely , onductive grids for batteries; Component c parts of 

batteries, namely, internal frames for the purpose of providing 
structural durability; Component parts of batteries , namely, 
vent caps; Industrial batteries; Downloadable mobile 

application software for use with battery monitoring, battery 
diagnostic, and battery safety devices to monitor the 
performance of a battery ; Downloadable mobile application 

software for education relating to battery technology 

بوليمر؛ خاليا الوقود؛ بطاريات قابلة ليثيوم انية؛ بطاريات أيون فالبطاريات؛ البطاريات الجل
بالبطاريات؛ شواحن للمركبات الكهربائية؛ قطع الغيار والملحقات الخاصة إلعادة الشحن 

ئية؛ والماللبطاريات الكهربائية للمركبات البرية، والجوية ولطية فالبطاريات؛ أجهزة قياس ال

والمائية؛ شبكات للبطاريات، وهي، شبكات شاشات البطاريات للمركبات البرية، والجوية 
الداخلية لغرض توفير المتانة للبطاريات؛ أجزاء مكونات البطاريات، وهي، اإلطارات موصلة 

برنامج تطبيق البطاريات، وهي أغطية التهوية؛ بطاريات صناعية؛ الهيكلية؛ أجزاء مكونات 

بطارية، وأجهزة تشخيص أجهزة مراقبة الهاتف محمول للتنزيل لالستخدام مع 
تطبيقات هاتف محمول قابل وأجهزة سالمة البطارية لمراقبة أداء البطارية؛ برامج البطارية، 

 بتكنولوجيا البطارية.للتنزيل للتعليم المتعلق 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88330536 

Claim Date: 07/03/2019 

 USبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 88330536رقم االدعاء: 

 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281

 المتحدة األمريكيه الواليات 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية
، الطابق  59ام عمارة ، عمارة رقم  ، ضاحية الرشيد ، شارع

 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167921 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167921 الصنف 
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CLARIOS 
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries; Galvanic batteries; Polymer lithium-ion batteries; 
Fuel cells ; Rechargeable batteries for electric vehicles; Parts 

and accessories for batteries; Battery chargers; Voltmeters 

electric batteries for land, air and water for vehicles; Battery 
monitors for land, air and water vehicles; Grids for batteries, 
namely, conductive grids for batteries; Component parts of 

batteries, namely, internal frames for the purpose of providing 
structural durability; Component parts of batteries , namely, 

ent caps; Industrial batteriesv ; Downloadable mobile 

application software for use with battery monitoring, battery 
diagnostic, and battery safety devices to monitor the 
performance of a battery; Downloadable mobile application 

software for education relating to battery technology 

بوليمر؛ خاليا الوقود؛ بطاريات قابلة انية؛ بطاريات أيون ليثيوم فالبطاريات؛ البطاريات الجل
بالبطاريات؛ شواحن للمركبات الكهربائية؛ قطع الغيار والملحقات الخاصة إلعادة الشحن 

ئية؛ والماللمركبات البرية، والجوية للبطاريات الكهربائية ولطية فالبطاريات؛ أجهزة قياس ال

والمائية؛ شبكات للبطاريات، وهي، شبكات شاشات البطاريات للمركبات البرية، والجوية 
الداخلية لغرض توفير المتانة للبطاريات؛ أجزاء مكونات البطاريات، وهي، اإلطارات موصلة 

برنامج تطبيق طاريات صناعية؛ البطاريات، وهي أغطية التهوية؛ بالهيكلية؛ أجزاء مكونات 

أجهزة مراقبة البطارية، وأجهزة تشخيص هاتف محمول للتنزيل لالستخدام مع 
تطبيقات هاتف محمول قابل وأجهزة سالمة البطارية لمراقبة أداء البطارية؛ برامج البطارية، 

 بتكنولوجيا البطارية.للتنزيل للتعليم المتعلق 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88317179 

Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88317179رقم االدعاء: 

 26/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

طالب التسجيل:اسم  سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281

 الواليات المتحدة األمريكيه 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية
، الطابق  59، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167924 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167924 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

computer software, converters, electric; measuring devices, 
electric; regulating apparatus, electric; transmitting sets; radios: 

voltage surge protectors;counters/meters, electric; water 
counters/meters; gas counters/meters; heat counters/ meters: 
differential circuit breakers; cathodic anticorrosion apparatus; 

battery chargers; distribution boards [electricity] , 

برمجيات كمبيوتر؛ محوالت كهربائية؛ ادوات قياس كهربائية؛ اجهزة تنظيم كهربائية؛ اجهزة 
التغير المفلجئ في الفلطية؛ عدادات/اجهزة قياس ارسال؛ اجهرزة راديو؛ ادوات واقية من 

كهربانية؛ عدادات/اجهزة قياس المياه؛ عدادات/اجهزة قياس الغاز؛ عدادات/اجهزة قياس 
الحرارة؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربانية التفاضلية؛ اجهزة كاثودية مصادة للتأكل؛ اجهزة 

 شحن البطاريات؛ لوحات توزيع )كهربائية(. ,

Special condition:  Trademark limited by the colors blue, as per 
the specimen field at the trademark office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان االزرق والكحلي  كما في النموذج المودع لدى 
 مسجل العالمات التجارية

Date of 18/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: AKTSYONERNOE 

OBSCHESTVO 
"ELEKTROTEKHNICHESK
IE ZAVODY 

"ENERGOMERA" 

 اسم طالب التسجيل: "انيرجوميرا "اليكتروتيكنيشسكي زافودي "اكتسيونيرنو اوبشيستفو 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 415, Office 294, Lenina, Stavropol, The 

Stavropol Territory, 355000, Russia 

، لينينا، ستافروبول، ذا ستافروبول 294، اوفيس 415

 ، روسيا355000تيّريتوري، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167819 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167819 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer memory devices; computer programs, recorded; 

computer keyboards; computer operating programs, recorded; 
computer software, recorded; mouse [computer peripheral]; 
integrated circuit cards [smart cards]; notebook computers; laptop 

computers; bags adapted for laptops; sleeves for laptops; 
computer software applications, downloadable; tablet computers; 
pedometers; scales; modems; transponders; smartphones; 

Network communication apparatus; cabinets for loudspeakers; 
loudspeakers; microphones; sound transmitting apparatus; 
television apparatus; camcorders; headphones; portable media 

players; digital photo frames; Earphones; cameras [photography]; 
air analysis apparatus; gas testing instruments; integrated 
circuits; video screens; Sensors; Electronic chips; batteries, 

electric; computer hardware; smartglasses[data processing]; 
smartwatches[data processing]; wearable activity trackers; covers 
for smartphones; cases for smartphones; Large-screen LCDs; 

Electronic diaries; Flat panel displays; Liquid crystal displays; 
Intercoms; Car televisions; Touch screens; Touch screen pens; 
Electronic pens; Flexible flat panel displays for computers; Stands 

adapted for tablet computers; Video image printer; Stands adapted 
for mobile phones; USB cables; USB cables for cellphones; Digital 
door locks; Alarm central units; covers for tablet computers; black 

boxes [data recorders]; interactive touch screen terminals; 
humanoid robots with artificial intelligence; electronic sheet 
music, downloadable; smart rings[data processing]; 

Downloadable software applications for mobile phones; Facial 
recognition apparatus; scales with body mass analyzers; 
bathroom scales; protective films adapted for smartphones; audio 

interfaces; virtual reality headsets; Car video recorders; Set-top 
boxes; thermal imaging cameras; infrared detectors; digital 
weather stations; biochips; personal digital assistants [PDAs]; 

computer software platforms, recorded or downloadable; thin 
client computers; hand-held electronic dictionaries; computer 
screen saver software, recorded or downloadable; downloadable 

graphics for mobile phones; wearable computers; Portable digital 
electronic scales; telecommunication apparatus in the form of 
jewelry; Selfie sticks for use with mobile phones; Wrist-mounted 

smartphones; security surveillance robots; wearable video display 
monitors; selfie lenses; laboratory robots; teaching robots; 
Computer styluses; computer programs, downloadable; 

downloadable emoticons for mobile phones; electric plugs; 
electric sockets; Computer programs [downloadable software]. 

أجهزة ذاكرات الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر، المسجلة؛ لوحات مفاتيح الجهزة الكمبيوتر؛ 

برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر؛ برمجيات الكمبيوتر المسجلة؛ الفأرة ]اجهزة الكمبيوتر 
فية[ ؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]البطاقات الذكية[ ؛ مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ الطر

أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة؛ اغلفة مكيفة ألجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة؛ 

ُجلب ألجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة؛ تطبيقات برمجيات الكمبيوتر، القابلة للتحميل؛ 
اللوحي؛ عدادات الخطى؛ موازين؛ أجهزة المودم؛ أجهزة استقبال  أجهزة الكمبيوتر

وارسال؛ الهواتف الذكية؛ اجهزة شبكات االتصال؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ مكبرات 

الصوت؛ ميكروفونات؛ اجهزة نقل الصوت؛ اجهزة التلفزيون؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات 
رقمية؛ سماعات األذن؛ الكاميرات الرأس؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ إطارات الصور ال

]للتصوير الفوتوغرافي[؛ اجهزة تحليل الهواء؛ أدوات اختبار الغاز؛ الدوائر متكاملة؛ 

شاشات فيديو؛ أجهزة االستشعار؛ رقائق اإللكترونية؛ البطاريات الكهربائية؛ أجزاء 
البيانات[؛ اجهزة  الكمبيوتر؛ النظارات الذكية ]معالجة البيانات[؛ الساعات الذكية ]معالجة

تتبع النشاط يمكن ارتداؤها؛ أغطية للهواتف الذكية؛ علب او صناديق للهواتف الذكية؛ 

كبيرة؛ دفاتر يوميات الكترونية؛ لوحات او شاشات عرض مسطحة؛  LCDsشاشات 
شاشات عرض بالبلورات السائلة )الكريستال(؛ انظمة االتصال الداخلي؛ شاشات 

باللمس؛ اقالم الشاشات التي تعمل باللمس؛ اقالم الكترونية؛ السيارات؛ شاشات تعمل 

لوحات او شاشات عرض مسطحة مرنة للكمبيوتر؛ منصات تم تكييفها ألجهزة الكمبيوتر 
؛  USBاللوحي؛ طابعات صور الفيديو؛ منصات تم تكييفها للهواتف المحمولة؛ كبالت 

وحدات اإلنذار المركزية؛ أغطية  للهواتف الخلوية؛ أقفال األبواب الرقمية؛ USBكبالت 

ألجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ الصناديق السوداء ]مسجالت البيانات[؛ شاشات المحطات 
التفاعلية التي تعمل باللمس؛ الروبوتات االلية ذو بنية بشرية مع الذكاء االصطناعي؛ 

ت[ ؛ لبياناصفحات القطع الموسيقية اإللكترونية، قابلة للتحميل؛ حلقات ذكية ]معالجة ا

تطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل للهواتف المحمولة؛ اجهزة التعرف على الوجه؛ 
موازين مع تحليل كتلة الجسم؛ موازين الحمامات؛ اغشية او افالم واقية مكيفة للهواتف 
الذكية؛ اجهزة توصيل الصوت؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجالت الفيديو للسيارات؛ 

؛ كاميرات التصوير الحراري؛ كاشفات األشعة تحت STBت المعلومات صناديق كيبال
الحمراء؛ محطات الطقس الرقمية؛ رقائق احيائية رقمية؛ المساعدات الرقميه الشخصية 

[PDAs ؛ منصات برامج الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتحميل؛ أجهزة الكمبيوتر]

؛ برامج شاشة التوقف للكمبيوتر، مسجلة العميلة رقيقة؛ القواميس اإللكترونية المحمولة
أو قابلة للتحميل؛ الرسومات القابلة للتحميل للهواتف المحمولة؛ أجهزة كمبيوتر قابلة 

لالرتداء؛ موازين إلكترونية رقمية محمولة؛ أجهزة االتصال في شكل مجوهرات؛ العصي 

محمولة على المعصم؛ التصوير السلفي لالستخدام مع الهواتف المحمولة؛ الهواتف الذكية 
روبوتات المراقبة األمنية؛ شاشات عرض الفيديو يمكن ارتداؤها؛ عدسات سيلفي؛ 

روبوتات معملية؛ روبوتات تعليم؛ قلم الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر، قابلة للتحميل؛ الرموز 

رامج باالنفعالية القابلة للتحميل للهواتف المحمولة؛ المقابس الكهربائية؛ مآخذ كهربائية؛ 
 الكمبيوتر )برامج قابلة للتحميل(.

Priority claim:  Claim Country: CN 

Claim No.: 36862169 
Claim Date: 15/03/2019 

 CNاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 36862169رقم االدعاء: 
 15/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Huawei Technologies Co., 

Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.هواوي تكنولوجيز كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 
District, Shenzhen, China 

ادمنستريشن بلدنغ هيووي تكنولوجيز كو.، ال تي دي.، بانتين، 

 الشعبيةلونجانج دستريكت، شينزين، جمهورية الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167705 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  167705 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming goggles, cases, 
cords and chains for sunglasses and eyeglasses; binoculars; 

magnets and decorative magnets; directional compasses; 
automotive batteries; electronic instrument clusters; thermostats 
and radiator caps; powertrain electronics for motors; body and 

chassis electronics; remote door lock systems; Hi-Fi audio 
systems and components; apparatus for recording, transmitting, 
editing, mixing and reproducing of sound and/or images; radios; 

televisions; flat screens; liquid crystal displays; high definition 
and plasma screens; home cinema systems; video recorders; CD 
players, portable CD players; DVD players; MP3 players; 

apparatus for reading digital music; cassette players, portable 
cassette players; mini-disc players; portable radios; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; remote 

controls, voice-activated remote control; navigation apparatus; 
personal digital assistants (PDA); computers; tablet computers, 
data processors; computer keyboards; computer monitors; 

النظارات والنظارات الشمسية ونظارات رياضية للغوص والسباحة وعلب وحبال وسالسل 
للنظارات الشمسية والنظارات، مناظير ثنائية العينين، المغناطيس والمغناطيس المزين، 

جيه، بطاريات السيارات، لوحات األدوات اإللكترونية الرقمية، الترموستات بوصالت التو
وأغطية المشعاع، إلكترونيات مجموعة نقل القدرة للمحركات، إلكترونيات لجسم وهيكل 

السيارة، أنظمة إقفال األبواب عن بعد، أنظمة وأجزاء صوتية عالية الجودة، أجهزة لتسجيل 

وت و/أو الصور، أجهزة الراديو، أجهزة التلفزيون، وإرسال وتعديل ودمج ونسخ الص
الشاشات المسطحة، شاشات عرض من الكريستال السائل، شاشات عالية الوضوح 

والبالزما، أنظمة السينما المنزلية، أجهزة تسجيل الفيديو، مشغالت األقراص المدمجة، 

، MP3مشغالت  مشغالت األقراص المدمجة المحمولة، مشغالت أقراص الفيديو الرقمية،
أجهزة لقراءة الموسيقى الرقمية، مشغالت الكاسيتات، مشغالت الكاسيتات المحمولة، 

مشغالت األقراص الصغيرة، أجهزة الراديو المحمولة، مكبرات الصوت، سماعات الرأس، 

سماعات األذن، الميكروفونات، أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التحكم عن بعد المشغلة 
المالحة، أجهزة المساعدة الشخصية الرقمية، أجهزة الحاسوب، أجهزة بالصوت، أجهزة 

الحاسوب اللوحية، معالجات البيانات، لوحات مفاتيح الحاسوب، شاشات الحاسوب، أجهزة 

المودم، علب حمل ألجهزة الحاسوب، فأرة الحاسوب، لبادات لفأرة الحاسوب، أجهزة ترجمة 
ت ومفكرات إلكترونية، أجهزة المسح، الطابعات، آالت إلكترونية للجيب، آالت إمالئية، مذكرا

النسخ، آالت الفاكس، الهواتف وأجهزة اإلجابة على اإلتصاالت الهاتفية، الهواتف النقالة، 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا) انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن فيداريشين

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167716 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167716 الصنف 
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modems; computer carrying cases; computer mice; pads for 
computer mouses; electronic pocket translators; dictating 

machines; electronic notebooks and agendas; scanners; 
printers; photocopy machines; facsimile machines; telephones, 
telephone answering apparatus; mobile telephones; mobile 

phone covers; smartphones, video telephones; devices for 
hands-free use of mobile phones; earphones and headsets for 
mobile phones; keyboards for mobile phones; mobile phone 

straps; special bags for carrying mobile phones; mobile phones 
with integrated cameras and video cameras; smartwatches; 
calculating machines; credit card reading machines; cash 

exchanging machines; automated teller machines (ATM); video 
cameras, camcorders; photographic equipment, cameras 
[photography], projectors; exposed films; photographic slides; 

flash bulbs; camera and camera accessory cases and straps; 
batteries; karaoke machines and programs for karaoke; video 
game discs; voice-activated or hand-operated game control pads 

and game controllers; virtual reality headsets; pre-recorded or 
downloadable computer software including computer game 
software; computer programs and databases; computer screen 

savers; magnetic, numerical or analogical carriers for recording 
sound or images; video discs, video tapes, magnetic tapes, 
magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, compact discs, 

mini-discs, CD ROMs, all the aforementioned being blank or pre-
recorded with music, sound or images (which may be animated); 
holograms; magnetic cards (encoded including gift vouchers); 

memory adapters (computer equipment); memory cards; memory 
sticks (blank or pre-recorded); microchip cards; microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic phone cards, 

microchip or magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic prepaid cards for 
mobile phones; microchip or magnetic travel and entertainment 

cards, microchip or magnetic cheque guarantee and debit cards; 
non-magnetic credit cards of plastic; electronic numeric 
blackboard; electronic chassis frame control devices for 

vehicles; security alarms; electronic vehicle lock system 
including remote control; windsocks for indicating wind 
direction; solar cells and panels for electricity generation; 

gauges; distance measuring apparatus; speed measuring and 
indication equipment; tire pressure sensor, tire pressure gauge; 
downloadable electronic publications; downloadable electronic 

maps; audio receivers; audio amplifiers; television tubes; 
cathode ray tubes; computer software and hardware, including 
set-top boxes which can convert, supply, receive and transmit 

audio and video data; disc drives; semi-conductors; packaged 
semi-conductors; integrated circuits containing programming 
used for audio, video or computer data processing; rechargeable 

batteries; audio and video data processors and converters; data 
transmission cables; speedometer cables and service parts; 

protective sports helmets;   magnetic encoded identification 

bracelets; electronic tickets, encoded; tickets in the 

form of magnetic cards; contact lenses, receptacle for 

the cleaning and storing of contact lenses 

أغطية الهواتف النقالة، الهواتف الذكية والهواتف المزودة بشاشات عرض الفيديو، أدوات 
، سماعات األذن والرأس للهواتف النقالة، إلستعمال الهواتف النقالة دون الحاجة لليدين

لوحات مفاتيح للهواتف النقالة، أربطة للهواتف النقالة، حقائب خاصة لحمل الهواتف 
النقالة، الهواتف النقالة مدمجة مع كاميرات وكاميرات الفيديو، ساعات ذكية، اآلالت 

ات الصراف اآللي، كاميرات الحاسبة، اآلالت القارئة لبطاقات اإلئتمان، آالت الصرافة، ماكين

الفيديو، كاميرات الفيديو الرقمية، معدات التصوير الفوتوغرافي والكاميرات )التصوير 
الفوتوغرافي( المساليط، األفالم المكشوفة، شرائح الصور الفوتوغرافية، المصابيح 

الومضية، علب وأربطة الكاميرات وأكسسوارات الكاميرات، البطاريات، آالت وبرامج 

الكاريوكي، أقراص ألعاب الفيديو، منصات تحكم وأجهزة تحكم باأللعاب مشغلة بالصوت أو 
اليدين، سماعات الواقع االفتراضي، برمجيات الحاسوب المسجلة مسبقا أو القابلة للتحميل 
بما في ذلك برمجيات ألعاب الحاسوب، برامج وقواعد بيانات الحاسوب، حافظات لشاشات 

ممغنطة ورقمية وقياسية لتسجيل الصوت أو الصور، أقراص فيديو الحواسيب، حامالت 
وأشرطة فيديو وأشرطة ممغنطة وأقراص ممغنطة وأقراص فيديو رقمية وأقراص مرنة 
وأقراص بصرية وأقراص مدمجة وأقراص صغيرة وأقراص مدمجة قارئة للذاكرة فقط 

لصور )ممكن أن تكون وجميعها بكونها فارغة أو مسجلة مسبقا بالموسيقى والصوت أو ا
متحركة(، الهولوغرام، البطاقات الممغنطة )المشفرة بما في ذلك قسائم الهدايا(، مهايئات 
الذاكرة )معدات حاسوب(، بطاقات الذاكرة، شرائط الذاكرة )الفارغة أو المسجلة مسبقا(، 

 بطاقاتبطاقات ذات شرائح إلكترونية، بطاقات إئتمان ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة و
هاتف ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة وبطاقات ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة لماكينات 

الصراف اآللي وآالت الصرافة، بطاقات ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة مدفوعة سلفا 

للهواتف النقالة، بطاقات للسفر والترفيه ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة وبطاقات لضمان 
والدفع ذات شرائح إلكترونية أو ممغنطة، بطاقات إئتمان بالستيكية وغير ممغنطة،  الشيكات

سبورة عددية إلكترونية، أجهزة إلكترونية للتحكم في إطار هيكل المركبات، أجهزة إنذار 

للحماية، نظام إقفال إلكتروني للمركبات يتضمن جهاز للتحكم عن بعد، قماش مخروطي 
حديد إتجاه الرياح، الخاليا واأللواح الشمسية لتوليد الكهرباء، الشكل مثبت على عامود لت

أجهزة القياس، أجهزة قياس المسافات، معدات قياس والداللة على السرعة، أجهزة تحسس 

ضغط اإلطارات وأجهزة قياس ضغط اإلطارات، المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل، 
هزة إستقبال السمعيات، مضخمات الصوت، أنابيب الخرائط اإللكترونية القابلة للتحميل، أج

التلفزيون، أنابيب أشعة الكاثود، برمجيات واجهزة الحاسوب المتضمنة وحدات اإلستقبال 

العالمية التي تستطيع تحويل وتزويد وإستقبال وإرسال بيانات الصوت والفيديو، مشغالت 
رات المتكاملة المحتوية على األقراص، أشباه الموصالت، أشباه الموصالت المغلفة، الدا

برامج تستعمل لمعالجة بيانات الصوت والفيديو أو الحاسوب، البطاريات القابلة العادة 

لشحن، أجهزة معالجة وتحويل بيانات الصوت والفيديو، كابالت إرسال البيانات، كابالت 
ف ة للتعريعداد السرعة وقطع غيار الصيانة، خوذ حماية للرياضة، أساور مغناطيسية مشفر

عن الهوية، التذاكر اإللكترونية المشفرة، تذاكر بشكل بطاقات ممغنطة، العدسات الالصقة 

 وأوعية لتنظيف وتخزين العدسات الالصقة.
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 TWILIO  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable telecommunication and telephony software for 

use in computerized telephony applications; computer software 
for telecommunications; mobile applications for 
telecommunication; computer software applications, 

downloadable; audio- and video-receivers; mobile software 
applications; mobile applications, downloadable. 

برمجيات االتصاالت السلكية والالسلكية والهاتفية القابلة للتحميل لالستخدام في تطبيقات 

تفية المحوسبة، برمجيات الحاسوب لالتصاالت السلكية والالسلكية، تطبيقات االتصاالت الها
الهاتف المحمول لالتصاالت السلكية والالسلكية، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل، 

أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات برمجيات الهاتف المحمول، تطبيقات الهاتف 

 المحمول القابلة للتحميل.

 

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167645 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  167645 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable telecommunication and telephony software for 
use in computerized telephony applications; computer software 

for telecommunications; mobile applications for 
telecommunication; computer software applications, 
downloadable; audio- and video-receivers; mobile software 

applications; mobile applications, downloadable. 

برمجيات االتصاالت السلكية والالسلكية والهاتفية القابلة للتحميل لالستخدام في تطبيقات 
االتصاالت الهاتفية المحوسبة، برمجيات الحاسوب لالتصاالت السلكية والالسلكية، تطبيقات 

يل، مالهاتف المحمول لالتصاالت السلكية والالسلكية، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتح
أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات برمجيات الهاتف المحمول، تطبيقات الهاتف 

 المحمول القابلة للتحميل.

 

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 المتحدة األمريكية، الواليات 94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167753 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167753 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eyewear, sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles 

cases and frames, optical frames; pouches and bags adapted to 
carry sunglasses and spectacles; laptop cases, laptop bags; 
mobile phone cases, smartphone cases, mobile phone straps; 

encoded bank cards, encoded loyalty cards; bags adapted for 
electrical apparatus and instruments, mobile phones, 
smartphones, laptops, PDAs; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images, magnetic 
data carriers, recording discs; pre-recorded CDs, CD-ROMs, 
tapes and discs; protective footwear; electronic publications 

(downloadable); software applications (Apps); mouse mats, 
electronic tags for goods. 

النظارات والنظارات الشمسية والنظارات الطبية وعلب وإطارات النظارات الشمسية 

يرة والحقائب المعدة لحمل النظارات والنظارات الطبية واألطر البصرية، االكياس الصغ
الشمسية والنظارات الطبية، علب الحاسوب المحمول وحقائب الحاسوب المحمول، علب 

الهاتف المحمول وعلب الهاتف الذكي وأشرطة )حبال( الهاتف المحمول، بطاقات مصرفية 

لهواتف مشفرة وبطاقات الوالء المشفرة، حقائب معدة لألجهزة واألدوات الكهربائية وا
المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي، 

أجهزة لتسجيل أو نقل )إرسال( أو إعادة إنتاج الصوت أو الصور وناقالت البيانات 

المغناطيسية وأقراص التسجيل، أقراص مدمجة مسجلة مسبقا وأقراص مضغوطة وأشرطة 
لمنشورات اإللكترونية )القابلة للتحميل(، تطبيقات البرمجيات وأقراص، احذية واقية، ا

 )تطبيقات(، مساند الفأرة والعالمات اإللكترونية للبضائع.

 

Date of 18/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: J. Choo Limited اسم طالب التسجيل: ليمتدشو  .جيه 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 Howick Place, London, SW1P 1GW, 
United Kingdom 

جي دبليو، المملكة  1بيه  1بليس، لندن، اس دبليو  هويك 10
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  الفكريةأبو غزالة للملكية 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167654 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167654 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile software applications for buying and selling  services for 

catering and delivery materials  

 تطبيقات برامج الهاتف النقال لخدمات الشراء والبيع للمواد التموينية والتوصيل 

 

Date of 28/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

Applicant Name: obieda waleed ahmad 

almomani  

 اسم طالب التسجيل: عبيده وليد احمد المومني

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ajloun -ain jana , P.O.Box: 927981, 11190  عنوان طالب التسجيل  11190, 927981عين جنا   ، ص.ب:-عجلون 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 927981-11190ajloun -ain jana   ليغعنوان التب عين جنا -عجلون 11190-927981ص.ب  

Trademark 167850 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  167850 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile Application Software, downloadable mobile 
applications, educational mobile applications, application 

software for mobile phones, application software for mobile 
devices, computer application software for mobile phones 

 ق لآلجهزة المحموله القابلهبرنامج تطبيقات لألجهزة المحمولة, تطبي
 للتنزيل, تطبيق تعليمي لألجهزة المحمولة, برنامج تطبيقات لألجهزة

 المحمولة

 

Date of 28/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

Applicant Name: The Programmer for 

Electronic Marketing  

 اسم طالب التسجيل: شركة المبرمج للتسويق االلكتروني

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -abdullah bin Rawaha , P.O.Box: 

840278, 11184 

 عنوان طالب التسجيل  11184, 840278عبد هللا بن رواحة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 840278-11184Amman -abdul 
hamid sharaf 

عمان, عبد 11184-840278ص.ب  السنا للملكية الفكرية
 الحميد شرف

ليغعنوان التب  

Trademark 167612 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167612 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile Application Software, downloadable mobile 
applications, educational mobile applications, application 

software for mobile phones, application software for mobile 
devices, computer application software for mobile phones 

 برنامج تطبيقات لألجهزة المحمولة, تطبيق لآلجهزة المحموله القابله
 للتنزيل, تطبيق تعليمي لألجهزة المحمولة, برنامج تطبيقات لألجهزة

 المحمولة

 

Date of 28/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

Applicant Name: The Programmer for 

Electronic Marketing  

 اسم طالب التسجيل: شركة المبرمج للتسويق االلكتروني

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -abdullah bin Rawaha , P.O.Box: 

840278, 11184 

 عنوان طالب التسجيل  11184, 840278عبد هللا بن رواحة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

ASSANA INTELLECTUAL 
PROPERTYP.O.Box 840278-11184AMMAN, 

JORDAN  

عمان، 11184-840278ص.ب مؤسسة السنا للملكية الفكرية
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 167611 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167611 الصنف 
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INSPIRA 
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Inhalers for medical purposes, including dry powder inhalers for 

treatment of respiratory conditions such as COPD and asthma. 

أجهزة اإلستنشاق للغايات الطبية، بما في ذلك أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة لمعالجة 

 الحاالت التنفسية مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن والربو.

 

Date of 14/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/03/2019  

Applicant Name: Berry Global, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيري غلوبال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Oakley Street, Evansville, Indiana 
47710, United States of America 

، الواليات 47710اوكلي ستريت، ايفانسفيل، انديانا  101
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL 
PROPERTYP.O.Box 840553-1118456, 
PRINCE SHAKER BIN ZAID 

ST.,SHEMISSANI 

 1118456-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكية الفكرية
 شارع االمير شاكر بن زيد, الشميساني االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167813 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167813 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical diagnostic apparatus, namely: medical apparatus for 
detecting drugs of abuse; medical apparatus for detecting and 
measuring the level of substances in bodily fluids; medical 

apparatus and instruments for pregnancy testing, fertility 
monitoring, diagnosing and monitoring cardiovascular disease 
and detecting infectious diseases, antibodies and antigens; 

medical testing apparatus namely, lancing devices and medical 
fluid test devices and kits 

اجهزة التشخيص الطبي، تحديدا: األجهزة الطبية للكشف عن تعاطي المخدرات؛ األجهزة 
الطبية لكشف وقياس مستوى المواد في سوائل الجسم؛ األجهزة واألدوات الطبية لفحص 
الحمل ورصد الخصوبة وتشخيص ورصد أمراض القلب واألوعية الدموية والكشف عن 

مراض المعدية واألجسام المضادة والمستضدات؛ أجهزة الفحص الطبي، تحديدا: أجهزة األ
 الوخز وأجهزة وأطقم فحص السوائل الطبية

 

Date of 06/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name : Mylan Pharmaceuticals 

Private Limited 

 اسم طالب التسجيل: ميالن فارماسيوتيكالز برايفت ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, 

Taloja, Panvel, District Raigad, 
Maharashtra - 410 208,  India 

، ام آي دي سي انداستلاير استيت، 2ايه /  -1بلوت ان او. 

،  208 410 –تالوجا، بانفيل، ديستريكت ريجاد، ماهاراشترا 
 الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167902 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167902 الصنف 



112 
 

 

  

 KLERESCA  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical devices for topical use for the treatment of 
dermatological disorders; medical skin abraders; 

microdermabrasion apparatus; medical skin enhancement 
apparatus using lasers; lasers for medical purposes; medical 
devices for topical use for pre- or post-treatment following 

dermatological procedures; facial massagers; bio therapeutic 
facial masks; medical devices for activation of biophotonic 
treatments and for general treatment of dermatological 

disorders and phototherapy; lamps for medical purposes. 

ية؛ أجهزة تقشير الجلد؛ أجهزة األجهزة الطبية لالستخدام الموضعي لعالج االضطرابات الجلد
تدليك الجلد وصقله؛ األجهزة الطبية لتعزيز الجلد باستخدام الليزر؛ أجهزة اليزر لغايات طبية؛ 

األجهزة الطبية لالستخدام الموضعي قبل أو بعد العالج عقب اإلجراءات الجلدية؛ أجهزة تدليك 
لتنشيط العالجات الحيوية والعالج العام الوجه؛ أقنعة الوجه العالجية الحيوية؛ األجهزة الطبية 

 لالضطرابات الجلدية والعالج بالضوء؛ مصابيح كهربائية لغايات طبية.

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: FB Dermatology Limited اسم طالب التسجيل: اف بي ديرماتولوجي ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 51 Bracken Rd, Sandyford, Dublin, D18 
CV48,  Ireland 

،  48سي في  18براكين آر دي، سانديفورد، دبلن، دي  51
 ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167818 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167818 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, catheters, medical guidewires, sheaths for 

catheters. 

آجهزة وأدوات جراحية وطبية وخاصة بطب األسنان وبيطرية وبالتحديد قثاطر)أنابيب 
 واغلفة )أغطية( للقثاطر)أنابيب القسطرة( القسطرة( واسالك توجيه طبية

 

Date of 09/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Terumo Kabushiki Kaisha 

(Terumo Corporation) 

 اسم طالب التسجيل: )تيرومو كوربوريش(تيرومو كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya- ku, 

Tokyo, JAPAN 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان -تشوم، هاتاجايا، شيبويا  - 2، 1 - 44

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167767 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167767 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air dryers / air driers; air purifying apparatus and machines; air 

sterilizers / air sterilisers; air fryers; barbecues; boilers, other 
than parts of machines; bread toasters / toasters; burners; 
central heating radiators; coffee machines, electric; cooking 

utensils, electric; cooking stoves / cookers; cooking apparatus 
and installations; fans [air-conditioning]; fans [parts of air-
conditioning installations]; electric fans for personal use; food 

steamers, electric; freezers; gas burners; gas boilers; hair 
dryers / hair driers; heating and cooling apparatus for 
dispensing hot and cold beverages; hot plates; ice machines 

and apparatus; ice-cream making machines; kettles, electric; 
kitchen ranges [ovens]; microwave ovens [cooking apparatus]; 
radiators, electric; radiators [heating]; refrigerators; water 

heaters. 
 

مجففات هواء ]مجففات[; اجهزة ومكنات تنقية الهواء; معقمات هواء; مقالي بالهواء    

الساخن; مشاو ٍ; مراجل بخالف أجزاء اآلالت; محمصات خبز; مشعات حرارية للتدفئة 
ران; اجهزة ومعدات طهي; المركزية; مكنات كهربائية لصنع القهوة; اواني طهي كهربائية; أف

مراوح ]لتكييف الهواء[; مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف الهواء[; مراوح كهربائية 

لالستخدام الشخصي; أجهزة كهربائية للطهي بالبخار; مجمدات; مواقد غازية; مراجل غاز; 
ح امجففات شعر ]مجففات[; أجهزة تدفئة وتبريد لتوزيع المشروبات الساخنة والباردة; ألو

ساخنة; آالت واجهزة لصنع الثلج; آالت لصنع البوظة; غاليات كهربائية; مواقد ]أفران[ 

المطبخ; افران ميكروويف ]اجهزة طهي[; مشعات حرارية كهربائية; مشعات حرارية 
 ]للتسخين[; برادات; سخانات ماء.

 

 
 
 

 

Date of 04/06/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/06/2018  

Applicant Name: Distribution and Storage 

Company S.A.L.                       

 اسم طالب التسجيل: إل    .آيه  .ديستريبيوشن آند ستورآيج كومباني إس  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address    Mazraa - Beirut – Lebanon      

 
 

 المزرعة ، بيروت ، لبنان         

 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES -AMMAN- JORDAN , PO_BOX: 

925852 - POSTCODE: 11190 -  

-شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع  
رمز بريدي  - 925852صندوق بريد  -االردن   -عمان 

11190  

ليغعنوان التب  

Trademark 167635 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167635 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning opparatus, baths cheaters burners, ice boxes.   اجهزة تكييف، سخانات للحمامات ،مواقد، ثالجات 

 

Date of 13/11/2018 

الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2018  

Applicant Name: al razaz for trading & 

investment i.t.d 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيلنوع  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-khalda, P.O.Box: 140283, 11118 عنوان طالب التسجيل  11118, 140283خلدا  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 140283-11118amman-khalda  ليغالتبعنوان  خلدا-عمان11118-140283ص.ب  

Trademark 167744 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167744 الصنف 



116 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pipes(parts of sanitary installations),water-pipes for sanitary 
installations, clips of plastics.  

 مواسير) اجزاء من تمديدات صحية(، مواسير مياه للتمديدات الصحية ، مقاطع بالستكية 

 

Date of 22/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Alrazaz  for Trading & 

Investment  L.T.D.  

 اسم طالب التسجيل: م  .م.شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Khalda , amman, P.O.Box: 

140283, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 140283خلدا  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 140283-11118amman-khalda  ليغعنوان التب خلدا-عمان11118-140283ص.ب  

Trademark 167741 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167741 الصنف 
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 Vitesco  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, blowing, ventilation, air-conditioning and water 

supply and sanitary purposes; Flues and installations for conveying 
exhaust gases; Sanitary installations, water supply and sanitation 
equipment; Burners, boilers and heaters; Lighting and lighting 

reflectors; Filters for industrial and household use; Industrial 
treatment installations; Refrigerating and freezing equipment; 
Regulating and safety accessories for water and gas installations; 

Heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment 
(ambient); air compressors and refrigerant compressors; 
Attachments for water supply equipment for adjusting and changing 

the water flow volume; end pieces for water supply equipment; 
Heating, cooling, air-conditioning and ventilation systems in 
vehicles; Heating and air-conditioning systems for vehicles; fans and 

ventilation modules for vehicles; Ventilation nozzles, air deflector 
elements and air lines; Air inlets [vents] for vehicles; electric lamps 
and luminaires; lighting apparatus for vehicles; lighting installations 

for vehicles; Vehicle lighting and lighting reflectors; LED lamps and 
LED luminaires and parts therefor; incandescent lamps; tail lamp 
bulbs; vehicle headlights; bicycle lights; vehicle tail lights; Light 

bulbs for directional signals for vehicles; illuminated interior panels 
for vehicles; interior filters for vehicles; cooling and heating hoses 
for vehicles; Heating apparatus for defrosting vehicle windows; sun 

tanning appliances; food and beverage cooking, heating cooling and 
treatment equipment; parts and fittings of all the aforesaid goods, 
included in this class; 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والنفخ والتهوية 
غايات الصحية؛ المداخن وتجهيزات إيصال الغازات والتكييف والتزويد بالمياه ولل

العادمة؛ التجهيزات الصحية ومعدات تزويد المياه والصرف الصحي؛ المواقد والغاليات 
والسخانات؛ اإلضاءة وعاكسات اإلضاءة؛ الفالتر لالستخدامات الصناعية والمنزلية؛ 

التنظيم والحماية تجهيزات المعالجة الصناعية؛ معدات التبريد والتجميد؛ لوازم 

لتجهيزات الماء والغاز ؛ معدات التدفئة والتهوية والتكييف وتنقية الهواء )للمواقع 
المحيطة(؛ ضاغطات الهواء وضاغطات التبريد؛ ملحقات معدات التزويد بالمياه لتعديل 

وتغيير مقدار تدفق المياه؛ القطع التي توضع في نهايات معدات التزويد بالمياه؛ 

والتبريد وأنظمة التكييف والتهوية في المركبات؛ أنظمة التدفئة والتكييف  والتدفئة
للمركبات؛ مراوح ووحدات التهوية للمركبات؛ فوهات التهوية وعناصر انحراف 
الهواء وخطوط الهواء؛ مداخل الهواء )فتحات( للمركبات؛ المصابيح واألضواء 

ءة للمركبات؛ إضاءات المركبات الكهربائية؛ أجهزة إضاءة للمركبات؛ تجهيزات اإلضا
وعاكسات اإلضاءة؛ مصابيح ال اي دي وأضواء ال اي دي وقطعها؛ المصابيح 

المتوهجة؛ مصابيح اإلضاءة الخلفية؛ مصابيح أمامية للمركبات؛ أضواء للدراجات 

الهوائية؛ المصابيح الخلفية للمركبات؛ بصيالت لمصابيح اإلشارات اإلرشادية 
الداخلية المضيئة للمركبات؛ الفالتر الداخلية للمركبات؛ خراطيم  للمركبات؛ اللوحات

التبريد والتدفئة للمركبات؛ أجهزة التسخين إلزالة الصقيع عن نوافذ المركبات؛ أجهزة 

إكساب البشرة اللون األسمر؛ طبخ األطعمة والمشروبات ومعدات التدفئة والتبريد 
 ورة الواردة ضمن هذه الفئة؛والمعالجة؛ قطع ولوازم جميع البضائع المذك

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 12/302018028103.2رقم االدعاء: 

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH اسم طالب التسجيل: سي بي تي جروب جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167808 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167808 الصنف 
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 EZVIZ  

 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air filtering installations; Air-conditioning apparatus; Air 

purifying apparatus and machines; Air analysis apparatus; 
Lighting apparatus and installations; Thermostatic valves [parts 
of heating installations]; Water purifying apparatus and 

machines. 

منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة وآالت تنقية الهواء ؛ أجهزة تحليل 

الهواء؛ أجهزة ومنشآت لإلضاءة؛ صمامات ثرموستاتية ]أجزاء من منشآت تسخين[؛ أجهزة 
 وآالت لتنقية الماء.

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 اسم طالب التسجيل: أل تي دي .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167952 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167952 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 
dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 

purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 
thermal collectors (heating); Air cleaners; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 

lightings; Gas ranges; Electric kitchen ovens; Apparatus or 
installations for cooking; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Electric clothes management machines for drying 

clothes for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 
steaming garments for household purposes; Electric clothes 
drying machines with sterilization, deodorization and crease-

resistant treatment functions for household purposes; 
Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens. 

ء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهوا
لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة 
تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية 

التهوية للتسخين )تبريد الهواء(؛ األضواء العاملة بأنظمة  )تسخين(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ 

الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ 

ية لتجفيف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس آالت ترتيب المالبس الكهربائ
الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة والتعقيم وتبخير المالبس للغايات 

المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح الكريهة 

 ات المنزلية؛ أغطية الشفط، أغطية الشفط لألفرانولجعل األقمشة مقاومة للتجاعيد للغاي

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0079053 
Claim Date: 22/05/2019 

 KPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0079053-2019-40رقم االدعاء: 

 22/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

،  07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167886 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167886 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; discharge tubes, electric, for lighting, air reheaters, 

heat regenerators, heaters for baths, immersion heaters, water 
heaters; air conditioners, hot air generators; humidifiers; 
electric dehumidifiers for household purposes; water purifiers 

for household purposes, water ionization apparatus for 
household purposes; membrane apparatus for water purifying; 
Solar thermal collectors (heating); air cleaners; ventilation 

apparatus for heating (air cooling); light-emitting diodes [LED]. 

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمداد المياه 
واألغراض الصحية؛ أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة ، أجهزة تبريد الهواء أجهزة إعادة 

الهوائية؛  توليد الحرارة؛ سخانات للحمامات ، سخانات مغمورة ، سخانات ماء؛ المكيفات

أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية لالستخدامات 
المنزلية؛  منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ 

األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية )تسخين(؛ منظفات للهواء؛ 

 أجهزة التهوية للتسخين )تبريد الهواء(؛ الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(.

Date of 17/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Spectra Electrical 

Equipment Co 

 اسم طالب التسجيل: الشفق لالجهزه الكهربائيه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - AL Abdali, P.O.Box: 910580, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910580العبدلي  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 

910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب سماس للملكية الفكرية

بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 
 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167674 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167674 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric heaters; heating filaments, electric; power-operated 
vaporizers for household use; tobacco roasters; cooling 

installations for tobacco; boilers, other than parts of machines; 
steam facial apparatus [saunas]; apparatus for steam 
generating; evaporators for chemical processing. 

لتسخين الكهربائية، اسالك رفيعة كهربائية للتدفئة، مبخرات كهربائية لالستخدام اجهزة ا
المنزلي، محمصات التبغ، منشآت التبريد للتبغ، الغاليات )بخالف أجزاء من آالالت(، أجهزة 

 بخار الوجه ]حمامات البخار/الساونا[، أجهزة لتوليد البخار، مبخرات للمعالجة الكيميائية.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0044211 

Claim Date: 22/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0044211-2019-40رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION التسجيل:اسم طالب  كيه تي آند جي كوربوريشن  

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-دايديوكجيل، -، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167757 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167757 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

led lighting devices (indoor and outdoor lighting units, rain 
lights, street lighting units, lamps, false ceiling lighting units) 

اناره داخليه وخارجيه , كشافات مطريه, وحدات انارة الشوارع , )وحدات ledاجهزة االناره 
 لمبات , وحدات اناره اسقف مستعاره(

 

Date of 10/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: mohammad kasim 

mohammad alomari  

 اسم طالب التسجيل: محمد قسيم محمد العمري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address irbid -edon str, P.O.Box: 811654, 11181  عنوان طالب التسجيل  11181, 811654ش ايدون   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 811654-11181irbid -edon str  ليغعنوان التب ش ايدون -اربد 11181-811654ص.ب  

Trademark 167606 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167606 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Heaters, gas cookers, Gas ovens   صوبات,افران -غازات 

 

Date of 19/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: mahmoud mohi eddin 

khalifa  

 اسم طالب التسجيل: محمود محي الدين خليفه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -al mowaqer, P.O.Box: 930177, 

11193 

 عنوان طالب التسجيل  11193, 930177الموقر   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 930177-11193Amman -al 
mowaqer 

ليغعنوان التب الموقر -عمان 11193-930177ص.ب   

Trademark 167601 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167601 الصنف 
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 Vitesco  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles and conveyances; apparatus for transportation on land 
and/or on water and/or by air; parts and fittings for the aforesaid 

goods as far as included in class 12; Powertrains, including engines 
and motors, for land vehicles; Motors and engines for land vehicles; 
vehicle engines; electric motors for land vehicles; combination 

display instruments [vehicle parts], land vehicle cockpits, instrument 
panels [vehicle parts], center consoles [Fahrzeuginnenteile]; Tires, 
inner tubes for tires, wheels, wheel rims, treads for the retreading of 

tires, hub caps, rim strips, materials and kits for repairing tires and 
inner tubes not included in other classes; valves for vehicle tires; 
Chassis and parts thereof included in class 12; controlled and non-

controlled chassis and suspensions; Electronic, hydraulic, 
electromechanical, electrohydraulic and mechanical brakes for 
vehicles; parts and accessories for electronic, hydraulic, 

electromechanical, electrohydraulic and mechanical brakes for 
vehicles; brake cylinders, brake pads, brake calipers, brake disks, 
brake linings, brake hoses; Regulated and unregulated 

electromechanical and electrohydraulic steering systems and their 
components; hydraulic power steering, steering columns, steering 
gear; Safety equipment for motor vehicles as far as included in class 

12; airbags, belt tensioners and their parts and accessories as far as 
included in class 12; shaft couplings and transmission mechanism, 
including shift clutches for land vehicles; Active and passive, 

regulated and unregulated dampers and springs for vehicles, wheels 
and their parts, particularly air pressure springs and gas springs; air 
supply units for air spring systems; shock absorbers and suspension 

struts for vehicles; shock absorber springs for vehicles, suspension 
springs for vehicles; vibration dampers and torsional vibration 
dampers (except as components of land vehicle engines) for vehicles; 

steering apparatus; vehicle cabins and driver seats; hydromounts as 
vehicle components as far as included in class 12; Axles and axle 
modules, axle boots, diaphragms; Drive belts, transmission belts not 

included in other classes; Cooling, heating, brake, fuel, charge air, oil, 
hydraulic hoses as vehicle components and accessories as far as 
included in class 12; fuel lines for vehicles, fuel tanks for vehicles; 
safety tanks for vehicles; fuel bladders for vehicles; Fuel tank 

systems for motor vehicles; vehicle interiors lining; airbag covers; 
paneling for dashboards; steering wheel covers; Tonneau covers; 
Gear shift covers; interior upholstery for vehicles; motor vehicle 

seats; Seat cushions for the seats of vehicles; Car seat coverings, 
Seat covers [shaped] for use in automobiles; Saddle covers for 
bicycles; cockpit cross beams; driver cockpits, driver cabins; Window 

and headlight cleaning systems for motor vehicles as well as the 
associated containers, nozzles, hoses, hose couplings, pumps, 
heaters and valves; windshield wipers, windshield wiper blades for 

vehicles, windshield wiper arms; Rubber or plastic concertina walls 
for trains and articulated buses; Armrests for automobile seats; Sun 
shields and visors for motor cars, Sun visors [vehicle parts]; 

Automotive interior trim; Protective strips for vehicle bodies; head 

السيارات ووسائط النقل؛ األجهزة للنقل على األرض و / أو على الماء و / أو عن 
قطع الغيار والتجهيزات للسلع المذكورة بقدر ما تكون متضمنة في طريق الجو؛ 

؛ مجموعات نقل العزم والحركة بما يتضمن المحركات والموتورات 12الفئة 
للمركبات البرية؛ الموتورات والمحركات للمركبات البرية؛ محركات المركبات؛ 

يار المركبات[ المحركات الكهربائية للمركبات البرية؛ أدوات عرض مجمعة ]قطع غ

ومقصورات المركبات البرية ولوحات أجهزة القياس ]قطع غيار المركبات[ ولوحات 
المفاتيح المركزية ]األجزاء الداخلية للمركبات[؛ اإلطارات واإلطارات الداخلية 

للعجالت والدواليب وإطارات العجالت المعدنية وأسطح تلبيس اإلطارات وأغطية 

طارات المعدنية والمركبات وأدوات تصليح اإلطارات لمحاور العجالت وأشرطة اإل
والعجالت الداخلية غير المتضمنة في هذه الفئة؛ الصمامات إلطارات المركبات 

؛ الهياكل وأنظمة التعليق المتحكم بها وغير 12وهياكلها وقطعها الواردة في الفئة 

ائية ية والمكابح الكهربالمتحكم بها واإللكترونية والهيدروليكية والكهربائية الميكانيك
الهيدروليكية والميكانيكية للمركبات؛ القطع واإلكسسوارات اإللكترونية 

والهيدروليكية والكهربائية الميكانيكية والمكابح الكهربائية الهيدروليكية والميكانيكية 

للمركبات؛ اسطوانات المكابح وبطانات المكابح وأغطية بطانات المكابح وأقراص 
طانات المكابح وخراطيم المكابح؛ أنظمة التوجيه الكهروميكانيكية المكابح وب

والكهربائية الهيدروليكية المنظمة وغير المنظمة ومكوناتها؛ عجلة القيادة العاملة 

بالطاقة الهيدروليكية وعواميد عجلة القيادة وتروس التوجيه؛ معدات السالمة 
؛ أكياس الهواء ومشدات القشط 12للمركبات اآللية بقدر ما تكون متضمنة في الفئة 

؛ وصالت األعمدة وآليات نقل 12وقطعها ولوازمها بقدر ما تكون متضمنة في الفئة 

الحركة، بما فيها قابضات التعشيق لنقل السرعات للمركبات البرية؛ المخمدات 
النشطة وغير النشطة  والمخمدات والنوابض المنظمة وغير المنظمة للمركبات 

عها، خصوصاً نوابض ضغط الهواء ونوابض الغاز؛ وحدات تزويد والدواليب وقط

الهواء ألنظمة نوابض الهواء؛ ممتصات الصدمات ودعامات التعليق للمركبات؛ 
نوابض امتصاص الصدمات للمركبات، نوابض التعليق للمركبات؛ مخمدات االهتزاز 

المركبات البرية( ومخمدات االهتزاز االلتوائية )باستثناء ما يكون مكونات لمحركات 

للمركبات؛ أجهزة التوجيه؛ مقصورات المركبات ومقاعد السائقين؛ المصاعد المائية 
؛ المحاور ووحدات المحاور 12كمكونات مركبات بقدر ما تكون متضمنة في الفئة 

وأغطية المحاور واألغشية؛ قشط الدفع وأحزمة النقل غير المتضمنة في فئات 

تدفئة والمكابح والوقود وشحن الهواء والنفط والخراطيم أخرى؛ خراطيم التبريد وال
؛ خطوط 12الهيدروليكية كمكونات ولوازم للمركبات بقدر ما تكون متضمنة في الفئة 

الوقود للمركبات، خزانات الوقود للمركبات؛ خزانات السالمة للمركبات؛ قربة الوقود 

ت المركبات؛ أغطية وسائد للمركبات؛ أنظمة خزانات الوقود للسيارات؛ بطانات حجرا
الهواء؛ لوحات لوحة العدادات؛ غطاء دوالب القيادة؛ أغطية تونيو؛ غطاء ناقل 

الحركة؛ التنجيد الداخلي للمركبات؛ مقاعد الموتورات؛ مساند المقاعد لمقاعد 
المركبات؛ غطاء مقعد السيارة وأغطية المقاعد )المشكلة( لالستخدام في السيارات؛ 

الدراجات الهوائية؛ عوارض الحجرات؛ حجرات السائقين ومقصورات أغطية مقاعد 
السائقين؛ أنظمة تنظيف النوافذ والمصابيح األمامية للسيارات والعبوات المرتبطة 
بها والفوهات وخراطيم ووصالت الخراطيم  والمضخات  والمدفئات والصمامات ؛ 

ألمامي للسيارات مساحات الزجاج األمامي للمركبات وشفرات ماسحة الزجاج ا
وأذرع مساحات الزجاج األمامي؛ الجدران المطاطية أو البالستيكية القابلة للطي 

للقطارات والحافالت المتصلة؛ مساند األذرع لمقاعد السيارات؛ الواقيات من أشعة 

الشمس والواقيات للسيارات وواقيات الشمس ]قطع غيار المركبات[؛ الزينة الداخلية 
واقية ألجسام السيارات؛ مساند الرأس للمركبات وأغطية مساند  للسيارات؛ شرائح

الرأس للمركبات؛ عربات األدوات المصنوعة من المعدن الفارغة؛ والعات السجائر 

للسيارات؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ قطع ولوازم جميع البضائع المذكورة، 
 المتضمنة في هذه الفئة؛

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH التسجيل:اسم طالب  سي بي تي جروب جي ام بي اتش  

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167803 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167803 الصنف 
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restraints for vehicles, vehicle head rest covers; tool trolleys, made of 
metal,empty; cigarette lighters for automobiles; directional signals for 

vehicles; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this 
class; 

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 302018028103.2/12رقم االدعاء: 
 22/11/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cars , pushchairs , electric bicycles , motor scooters , 
motorcycles , electric vehicles , vehicles for locomotion by 

land , air , water or rail 

 ية الكهربائية,الدراجات االلية,ئالسيارات, عربات اطفال , الدراجات الهوا
 الدراجات النارية ,مركبات كهربائية ,الدراجات الهوائية ,مركبات للنقل

 البري, او الجوي ,او المائي, او على السكك الحديدية

 

Date of 17/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Mahdi saif alden al shami 

&his partners 

 اسم طالب التسجيل: شركة مهدي سيف الدين الشامي وشركاه 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahib – King abdullah industrial , p.o.box 

4888, 11953   

، 4888مدينة الملك عبد هللا الصناعية ، ص.ب  –سحاب 

11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 4888-11953 167عمارة رقم -شارع مكة-عمان11953-4888.ب ص-
 201مكتب-2ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167981 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167981 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Automobiles; 
Electric vehicles; Waggons; Trucks; Vans [vehicles]; Sport 
utility vehicles; Motor buses; Recreational vehicles (RV); Sports 

cars; Racing cars; Bicycles; Lorries; Fork lift trucks; Tractors 
including towing tractors; Brake pads for land vehicles; Vehicle 
bumpers; Air bags [safety devices for  land vehicles]; 

Mudguards; Engines for land vehicles; Motors, electric, for land 
vehicles; Bodies for vehicles; Vehicle chassis; Transmissions, 
for land vehicles; Suspension shock absorbers for vehicles; 

Shock absorbing springs for vehicles; Vehicle wheels; Brakes 
for vehicles; Windscreens; Wipers for vehicles; Steering wheels 
for land vehicles; Direction signals for vehicles; Vehicle seats; 

Spoilers for vehicles; Luggage carriers for vehicles; Vehicle 
covers [shaped]; Seat covers for vehicles; Cigar lighters for 
automobiles; Safety seats for children, for vehicles. 

مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو على السكك الحديدية؛ السيارات؛ المركبات 
الكهربائية؛ العربات؛ الشاحنات؛ الشاحنات المقفلة؛ المركبات لالستخدام الرياضي؛ الحافالت 

صّصة لغايات الترفيه؛ السيارات الرياضية؛ سيارات السباق؛ ذات المحركات؛ المركبات المخ

الدراجات الهوائية؛ الشاحنات؛ شاحنات الرافعات الشوكية؛ الجرارات بما فيها جرارات 
للسحب؛ حشوات المكابح للمركبات البرية؛ واقيات الصدمات للمركبات؛ الوسائد الهوائية 

وحل؛ محركات المركبات البرية؛ المحركات )أجهزة الحماية للمركبات البرية(؛ واقيات ال

الكهربائية للمركبات البرية؛ أجسام المركبات؛ هياكل المركبات؛ أنظمة نقل الحركة للمركبات 
البرية؛ ممتصات صدمات ألنظمة تعليق المركبات؛ نوابض امتصاص الصدمات للمركبات؛ 

للمركبات؛ عجالت القيادة عجالت المركبات؛ مكابح المركبات؛ الزجاج األمامي؛ المساحات 

للمركبات البرية؛ إشارات اإلتجاه للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ األجنحة الخلفية للمركبات؛ 
حامالت األمتعة للمركبات؛ أغطية للمركبات )مشكلة(؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ والعات 

 السيجار للسيارات؛ مقاعد األمان لألطفال للمركبات.

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: NISSAN JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as NISSAN 
MOTOR CO., LTD.) 

 اسم طالب التسجيل: (، ال تي دي.ويتاجرون باسم نيسان موتور كو)نيسان جيدوشا كابوشكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

 -شي، كاناجاوا -يوكوهاماكو،  -تشو، كاناجاوا  -،تاكارا  2رقم 
 كين، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167904 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167904 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

railway rolling stock and their parts and fittings; window glass 

for automobiles; automobiles and their parts and fittings; 
sunroofs for automobiles; vessels and their parts and fittings; 
aircraft and their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, 

bicycles and their parts and fittings; traction engine; non-
electric prime movers for land vehicles, not including their 
parts; mechanical elements for land vehicles; anti-theft alarms 

for vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles, not 
including their parts;cigar lighters for automobiles; sleighs and 
sleds [vehicles]; wheel barrows; carts; carts [Riyakah]; adhesive 

rubber patches for repairing tubes or tires. 

تها؛ زجاج نوافذ للسيارات؛ السيارات وقطعها عربات السكك الحديدية وقطعها ومستلزما

ولوازمها؛ فتحات سقف للسيارات؛ السفن وقطعها ومستلزماتها؛ الطائرات وقطعها ولوازمها؛ 
المركبات اآللية التي تسير على عجلتين والدراجات الهوائية وقطعها ولوازمها؛ المحركات 

ت البرية وال تتضمن قطعها؛ المكونات البخارية؛ المحركات الرئيسية غير الكهربائية للمركبا

الميكانيكية للمركبات البرية؛ أجهزة اإلنذار ضد السرقة للمركبات؛ محركات التيار المتناوب أو 
محركات التيار المباشر للمركبات البرية وال تتضمن قطعها؛ والعات السيجار للسيارات؛ 

الدفع أو الجر؛ العربات؛ رقع الزالجات والمزلجات )مركبات(؛ العربات اليدوية؛ عربات 

 المطاط الالصق إلصالح اإلطارات الداخلية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 

application. 

يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر  اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc. اسم طالب التسجيل: .ايه جي سي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1، مارونوشي 1-5
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167801 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167801 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor buses; motor coaches; bodies for vehicles; automobile 
bodies 

 للمركبات؛ هياكل سياراتحافالت؛ حافالت كهربائية؛ هياكل 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Likino bus plant LTD التسجيل:اسم طالب  ليكينو بس بالنت ال تي دي  

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1, Kalinina Street, Likino-Dulevo, 
Orekhovo-Zuevo district, Moscow region, 

142671, Russia 

زويفو  -دوليفو، أورخوفو  -، كالينينا ستريت، ليكينو 1
 ، روسيا142671ديستريكت، موسكو ريجن، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167768 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167768 الصنف 
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 CUPRA FORMENTOR  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; Apparatus for locomotion by land; Cars; Parts and 

fittings for vehicles. 

 أجهزة للنقل البري، السيارات، قطع الغيار واللوازم للمركبات.المركبات، 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018029286 

Claim Date: 01/03/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018029286رقم االدعاء: 

 01/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 01/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: SEAT S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .سيات، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Autovia A-2, Km. 585, 08760 MARTORELL 
(BARCELONA), Spain 

مارتوريل )برشلونة(،  08760، 585، كيه ام. 2-اوتوفيا ايه 
 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167655 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167655 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bicycles; motorbikes; motor scooters; automobiles; 

recreational vehicles (including SUV); trucks; vans; caravans; 
buses; minibuses; trailers; refrigerated vehicles; motorhomes 
(electric, petrol or diesel operated or other type of motor, known 

or invented, including hybrid motors); aeroplanes; boats; hot-air 
balloons, airships; tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns for use in retreading of tires, material and kits for the 

repair of tires and inner tubes, adhesive rubber patches for the 
repair of tires and inner tubes, valves for tires, tire inflation 
apparatus, non-skid devices for vehicle tires, namely, spikes 

and snow chains; wheels, wheel rims, wheel rim bands, 
hubcaps, tire covers, car brake parts; alloys for wheels; 
automobile accessories, namely, sun screens, roof racks, ski 

racks, bicycle racks, seat covers for vehicles; and cushions; car 
covers (vehicle accessories); headlight shields; taillight covers; 
spoilers; car glass (for headlights); car glass (for taillights); 

convertible tops; deflectors; sun roofs; grill guards; airbags; 
steering wheels; license plate holders; car security alarm 
systems; spare parts for motor vehicles; car dashboard; 

chassis for terrestrial vehicles; seat belt cushions); wing mirror 
covers; cars for children; prams; carpets, rugs, mats (also for 
cars); car dusters; tool boxes; strollers; car seats for babies or 

children; anti-skid chains for cars; engines for land vehicles. 

الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، دراجات الرجل المزودة بمحرك، السيارات، مركبات 

(، حافالت صغيرة، SUVالرحالت/ المبيت بما في ذلك السيارات متعددة األغراض )
الشاحنات، الشاحنات المقفلة، الكارفانات، الباصات، المركبات المبردة، ، العربات مقطورات،  

المنزلية المتنقلة )تعمل كهربائيا، أو بالنفط، أو بالديزل أو نوع آخر من المحركات، معروفة 

أو مخترعة، بما في ذلك المحركات الهجينة(، الطائرات، الزوارق، مناطيد الهواء الساخن، 
ية، اإلطارات، إطارات داخلية للعجالت، نماذج مالمسات مطاطية لإلستعمال في السفن الجو

تجديد مالمسات اإلطارات، مواد وأطقم لتصليح اإلطارات واإلطارات الداخلية، رقع مطاطية 

الصقة لتصليح اإلطارات واإلطارات الداخلية، صمامات لإلطارات، أجهزة نفخ اإلطارات، 
ات المركبات، خاصة، مسامير وسالسل الثلج، الدواليب، أطر أدوات منع اإلنزالق إلطار

الدواليب، أربطة أطر الدواليب، أغطية محاور العجالت، أغطية اإلطارات، خالئط الدواليب، ، 

أجزاء مكابح خاصة بالسيارات، سبائك للعجالت، أكسسوارات السيارات، خاصة، حجابات 
االت الدراجات الهوائية، أغطية المقاعد الشمس، حماالت السقف، حماالت الزحلوفات، حم

والوسائد، أغطية السيارات )أكسسوارات المركبات(، أوقية المصابيح األمامية، أغطية 

المصابيح الخلفية، ، جهاز تعطيل الرفع، زجاج سيارات )من أجل المصابيح األمامية(، زجاج 
اكسات، األجنحة، فتحات سيارات )من أجل المصابيح الخلفية(، األسقف القابلة للكشف، ع

السقف، الدفاعات المصبعة )الصدامات(، أكياس الهواء، عجالت القيادة، أطر اللوحات، أنظمة 

أمان للسيارات، قطع غيار للمركبات ذات المحرك، لوحة عدادات السيارة )تابلوه(، هيكل من 
ارات لالطفال، أجل المركبات البرية، مساند حزام المقاعد، أغطية المرايا الجانبية، سي

الموكيت والسجاد والحصائر )للسيارات(، منافض غبار للسيارات،  صناديق العدد، عربات 

األطفال، مقاعد السيارات لألطفال أو األوالد، سالسل مضادة لالنزالق للسيارات، محركات 
 للمركبات البرية.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167706 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167706 الصنف 
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  EZVIZ  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watch; Watch band; Watch cases; Presentation boxes for 
watches; Chronographs [watches]; Clocks and watches, 

electric. 

ساعات؛ سوار ساعات؛ علب ساعات ؛ صناديق العرض للساعات؛ كرونوغرافات )موقتات 
 ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية.مسجلة( ]ساعات[؛ 

 

Date of 18/03/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd  

 أل تي دي  .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China   

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167953 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167953 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Gemstones, pearls and precious metals and imitations thereof; 
jewellery; time instruments; other articles of precious metals 

and precious stones as well as imitation thereof namely statues 
and figurines made of or coated with precious or semi-precious 
metals or stones or imitations thereof, ornaments, made of or 

coated with precious or semi-precious metals or stones, or 
imitations thereof, coins and tokens, works of art of precious 
metal; key rings and key chains and charms therefor; jewellery 

boxes and watch boxes; parts and fittings of all the aforesaid 
goods as far as included in this class. 

الحجارة الكريمة والآللئ والمعادن النفيسة وتقليدها؛ المجوهرات؛ أدوات التوقيت؛ المواد 
يدها، تحديدا: التماثيل والتماثيل األخرى المصنوعة من معادن ثمينة والحجارة الكريمة وتقل

الصغيرة المصنوعة من أو المطلية بالمعادن النفيسة أو شبه النفيسه أو الحجارة أو تقليدها، 
حلي الزينة المصنوعة من أو المطلية بالمعادن أو الحجارة النفيسة أو شبه النفيسة أو 

ة المصنوعة من معادن ثمينة؛ تقليدها، العمالت المعدنية والعمالت الرمزية واألعمال الفني

حلقات المفاتيح وسالسل المفاتيح وحليها؛ صناديق المجوهرات وعلب الساعات؛ قطع 
 ومستلزمات جميع البضائع الواردة أعاله بقدر ما هي واردة ضمن هذا الصنف.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302018114572.8/14 
Claim Date: 21/12/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 302018114572.8 /14رقم االدعاء:
 21/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: Audi AG اسم طالب التسجيل: اودي ايه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 85045  Ingolstadt, Germany 85045 عنوان طالب التسجيل  انجولستادت، المانيا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167799 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167799 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches , jewellery,, , ساعات ، مجوهرات 

 

Date of 23/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: GIDON ANABI BLANGA  اسم طالب التسجيل: انابي بالنغا جيدون 

Nationality     : MEXICO جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marcos Carrillo No 310 Col Viaducto 
Pied Iztacalco MEXICO 08200  

ازتكالكو ،مكسيكو كول فياداكتو بيد  310ماركوس كاريلو نمبر 
08200  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 

floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب للملكية الفكريةالخيار الصحيح 
، الطابق  59، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167978 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167978 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery, precious stones, precious metals and their alloys, 
pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, 

brooches, charms [jewellery], key rings, coins, works of art of 
precious metals, jewellery cases, boxes of precious metals, 
horological and chronometric instruments, watches, 

chronometers, clocks, watch cases, watch bands, watch straps, 
watch chains and springs or watch glasses, key rings [trinkets 
or fobs], statues or figurines [statuettes] of precious metal, 

cases for clock and watchmaking, medals, computers' jewellery, 
jewellery for bags. 

مجوهرات، أحجار كريمة، معادن نفيسة وكل خليط منها، آللئ، زمامات )أزرار( ألكمام 
للزينة، حلي صغيرة  القمصان، مشابك ربطات العنق، خواتم، أساور، أقراط، قالئد، دبابيس

)مجوهرات(، حلقات للمفاتيح، قطع نقدية، أشغال فنية من معادن نفيسة، علب للمجوهرات، 
صناديق من معادن نفيسة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، ساعات، 

كرونومترات )مؤقتات دقيقه(، ساعات كبيرة، علب ساعات، أساور ساعات، أربطة ساعات، 

ونوابض ساعات أو زجاج ساعات، حلقات للمفاتيح )حلي صغيرة أو سالسل سالسل 
صغيرة(، تماثيل أو تحف )نصب صغيرة من معادن نفيسة(، علب ساعات الحائط وساعات 

 الجيب واليد، ميداليات، مجوهرات ألجهزة الحاسوب، مجوهرات للحقائب.

 

Date of 01/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

Applicant Name: Van Cleef & Arpels SA  اسم طالب التسجيل: اربيلس اس ايه &فان كليف 

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Route des Biches 8, 1752 Villars-sur-
Glâne, Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جالن، سويسرا -سور  -فيالرس 1752، 8راوت ديس بيشز 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167709 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167709 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches; watchstraps, watch cases, watch movements. .ساعات اليد؛ قشط ساعات اليد وعلب ساعات اليد وآليات تحريك الساعات 

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 194514446 
Claim Date: 10/01/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 194514446رقم االدعاء: 
 10/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 10/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier اسم طالب التسجيل: لويس فايتون ماليتير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France 2عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001نيوف -، ريو دو بونت 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167875 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167875 الصنف 
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AQUATIMER 
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery; cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery), key rings of precious metal; horological and 

chronometric instruments; watches, chronometers, clocks, 
watch cases, dials (clock and watch making); movements for 
clocks and watches; alarm clocks; watch straps, watch 

bracelets, boxes of precious metals. 

مجوهرات، أزرار أكمام ومشابك ربطات العنق وخواتم )مجوهرات( وأساور )مجوهرات( 
وأقراط )مجوهرات( وقالدات )مجوهرات( ودبابيس زينة/بروش )مجوهرات( وحلقات مفاتيح 

ساعات اليد ومقاييس من المعادن الثمينة، أدوات قياس الزمن وأدوات قياس الوقت الدقيقة، 

الوقت الدقيقة والساعات )ساعات حائط( وعلب ساعات اليد وأقراص الساعات )صناعة 
الساعات وساعات اليد(، أجزاء الحركة للساعات وساعات اليد، ساعات التنبيه، أشرطة 

 ساعات اليد وأساور ساعات اليد وصناديق من المعادن الثمينة.

 

Date of 28/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Richemont International 

SA 

 اسم طالب التسجيل: ريتشمونت انترناشيونال اس ايه

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  غالين، سويسرا-سور-، فيالر10روت دي بيشيه 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167750 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167750 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery; necklaces; precious stones; crystal jewellery; 

gemstones; watches; wristwatches; watch straps; clocks; wall 
clocks; chronographs; stopwatches, cases for watches, 
pendulums; medallions, pendants; brooches; bracelets, leather 

bracelets; silicon bracelets (jewellery); pins (jewellery); team 
and player trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; 
cufflinks; medals; commemorative medals of precious metal; 

medallions, commemorative plates, trophies, statues and 
sculptures, all made of precious metal; decorative pins for hats 
of precious metal; decorative key rings; coins; medals and 

badges for clothing of precious metal; decorative key holders; 
lanyards for key holders; medallions not of precious metal; 
collectors’ printed metal caps (pogs). 

المجوهرات، القالئد، األحجار الثمينة، الكريستال واألحجار الكريمة، الساعات، ساعات 

صم، أربطة الساعات، الساعات الكبيرة، ساعات الحائط، الكرونوغرافات، ساعات المع
التوقيت، علب للساعات، البندول، الميداليات الصغيرة، الحلي المتدلية، الدبابيس الزينية، 

األساور، األساور الجلدية، أساور من سيليكون )مجوهرات(، الدبابيس )مجوهرات(، دبابيس 

بين )مجوهرات(، مشابك ودبابيس ربطات العنق، زمامات األكمام، تجارية للفرق والالع
الميداليات، ميداليات تذكارية من المعادن النفيسة، الميداليات الصغيرة، اللوحات )األطباق( 

التذكارية، الكؤوس، التماثيل والمنحوتات جميعها من المعادن النفيسة، دبابيس زينية 

العمالت المعدنية، ميداليات وشارات للمالبس من المعادن  للقبعات، حلقات المفاتيح الزينية،
النفيسة، حامالت المفاتيح الزينية،حامالت للمفاتيح من القماش والمعادن، ميداليات صغيرة 

 ليست من المعادن النفيسة، األغطية المعدنية المطبوعة لغايات التجميع.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167704 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167704 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Booklets, bookmarkers, books, catalogues, handbooks 
(manuals), magazines, periodicals, legal periodicals, 

newsletters, newspapers, pamphlets, posters, publications, 
legal publications, legal books, 

كتيبات، مؤشرات للكتب، كتب، كتيبات مصورة )كتالوجات(، كتيبات يدوية )كتيبات موجزة(، 
مجالت، دوريات، دوريات قانونية، رسائل إخبارية، جرائد، كراسات، إعالنات كبيرة، 

 منشورات، منشورات قانونية، كتب قانونية، 

The applicant undertakes to use the trademark along with its 

registered trademark (AL TAMIMI& CO) registerd underthe no 
(1321480 
 

( بالتالف مع عالمته المسجلة LAW UPDATEيتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمه )

(AL TAMIMI & CO( ذات الرقم )132148) 
 

 

Date of 07/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/05/2019  

Applicant Name: Al Tamimi & Company FZ-

LLC  

 اسم طالب التسجيل: م .م.ذ  -التميمي آند كومباني منطقة حرة 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Office No. 08, Building No. 05, Ground 

Floor, P.O. Box 500188,Dubai, United Arab 
Emirates 

، الطابق األرضي ، ص.ب.  05، مبنى رقم  08مكتب رقم 

 دبي, االمارات العربية المتحدة،  500188

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055-11195 Amman -

Emmar Tower ,6th Circle Tower 

A11th floor 

الدوار السادس –ابراج اعمار  11195-18055ص.ب.  
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167917 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167917 الصنف 



140 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard; paper and cardboard for packaging and 
wrapping purposes, cardboard boxes; plastic materials for 
packaging and wrapping purposes; printing blocks and types; 

bookbinding material; printed publications; printed matter; 
books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch 
notes, printed vouchers,calendars; posters; photographs 

[printed]; paintings: stickers [stationery]; postage stamps; 
stationery, office stationery, instructional and teaching material 
[except furniture and apparatus]: writing and drawing 

implements; artists’ materials; paper products for stationery 
purposes; adhesives for stationery purposes, pens, pencils, 
erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard 

cartons [artists' materials], writing paper, copying paper, paper 
rolls for cash registers, drawing materials, chalkboards, 
painting pencils, watercolors [paintings]; office requisites; paint 

rollers and paintbrushes for painting; rosaries; hand-towels of 
paper, face towels of paper, toilet paper, paper handkerchiefs, 
babies napkins, paper tablecloths, paper table linen, paper 

kitchen cloths, coasters made of paper or of cardboard, articles 
made of paper lace-work for culinary art decoration. , 

الورق والورق المقوى؛ الورق والورق المقوى ألغراض التعبئة والتغليف؛ صناديق من 
المقوى؛ المواد البالستيكية ألغراض التعبئة والتغليف؛ الكليشيهات )الراسمات(  الورق

المجالت؛ مواد تجليد الكتب؛ المنشورات المطبوعة؛ المطبوعات؛ الكتب. وحروف الطباعة؛ 

الفواتيرء دفاتر اإلرساليات المطبوعة:؛ القسائم المطبوعة؛  الصحفء كتب او دفاتر
الفوتو غرافية ]المطبوعة[؛ لوحات او رسوم زيتية؛  التقويمات؛ إعالنات كبيرة؛ الصمور

القرطاسية؛ وهي القرطاسية المكتبية: مواد التوجيه  لصاقات ]القرطاسية[؛ طوابع بريدية؛

الكتابة والرسم؛ مواد الفنانين ؛ منتجات الورق  ]باستثناء األثاث واألجهزة[؛ ادواتوالتدريس 
القرطاسية: األقالم: أقالم الرصاصء المحايات؛  ألغراض القرطاسية؛ مواد الصقة ألغراض

« الورق المقوى ]مواد الفنانين[: ورق الكتابة كرتون منّ « أشرطة الصقة لالغراض المكتبية

الرسمء السبوراتء أقالم الرسمء األلوان  الورق لسجالت النقدء مواد ورق نسخء روالت
وفراشي الدهان او التلوين للطالء  المائية ]اللوحات[؛ مستلزمات المكتب؛ بكرات دهان

والرسم؛ سبحات )خرز(؛ مناشف اليد من الورقء مناشف الوجه من الورق؛: ورق التواليتء 

طاوالت من الورقء أقمشة  أغطية« ش المائدة الورقيةمناديل الورقء مناديل األطفال. مفار
المواد المصنوعة من  «الوقايات المصنوعة من الورق أو الورق المقوى« المطبخ الورقية

 ورق الدانتيل العمل لفن تزيين الطهي ,

 

Date of 25/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim 
Sirketi 

 اسم طالب التسجيل: التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4.Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu 
Cadde, No: 8, Beylerbeyi - Gaziantep / 
Turkey 

 8نولو كادي، نو:  83409. اورغانايزي سانايى بولجيسي، 4
 غازيانتيب / تركيا -بيليربي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-

11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167701 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167701 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard; paper and cardboard for packaging and 
wrapping purposes, cardboard boxes; plastic materials for 

packaging and wrapping purposes; printing blocks and types; 
bookbinding material; printed publications, printed matter; 
books, magazines, newspapers, bill books, printed dispatch 

notes, printed vouchers, calendars; posters; photographs 
[printed]; paintings: stickers [stationery]; postage stamps, 
stationery, office stationery, instructional and teaching material 
(except furniture and apparatus), writing and drawing 

implements, artists’ materials; paper products for stationery 
purposes, adhesives for stationery purposes, pens, pencils, 
erasers, adhesive tapes for stationery purposes, cardboard 

cartons [artists’ materials], writing paper. copying paper, paper 
roils for cash registers, drawing materials, chalkboards, 
painting pencils, watercolors [paintings]; office requisites: paint 

rollers and _| paintbrushes for painting: rosaries: hand-towels 
of paper, face towels of paper, toilet paper, paper handkerchiefs, 
babies napkins, paper tablecloths, paper table linen, paper 

kitchen cloths, coasters made of paper or of cardboard, articles 
made of paper lace-work for culinary art decoration. , 

الورق والورق المقرى؛ الورق والورق المقوى ألغراض التعبنة والتغليف. صناديق من  
المقوى؛ المواد البالستيكية ألغراض التعبنة والتغليف؛ الكليشيهات )الراسمات(  الورق

مجالت, مواد تجليد الكتب؛ المنشورات المطبوعة؛ المطبوعات؛ الكتب. ال وحروف الطباعة؛
الفواتير, دفاتر اإلرساليات المطبوعة. القسائم المطبوعة, التقويمات؛  الصحف, كتب او دفاتر
الفوتو غرافية ]المطبوعة[؛ لوحات او رسوم زيتية؟؛ لصاقات  إعالنات كبيرة؛ الصور

القرطاسية, وهي القرطاسية المكتبية. مواد التوجيه والتدريس  ]القرطاسية[؛ طوابع بريدية؛
القرطاسية,األقالم؛ أقالم الرصاص. المحايات: أشرطة  ستثناء األثاث واألجهزة[؛ ادوات]با

ورق « الورق المقوى ]مواد الفنانين[؛ ورق الكتابة الصقة لالغراض المكتبية. كرتون من
الرسم, السبورات؛ أقالم الرسم, األلوان المائية  نسخ؛ روالت الورق لسجالت النقد. مواد

وفراشي الدهان او التلوين للطالء والرسم؛  مستلزمات المكتب؛ بكرات دهان]اللوحات[؛ 
سبحات )خرز(؛ مناشف اليد من الورقء؛ مناشف الوجه من الورق, ورق التواليت. مناديل 

طاوالت من الورق؛ أقمشة المطبخ  الورق؛ مناديل األطفال؛ مفارش المائدة الورقية؛ أغطية

المواد المصنوعة من ورق  ن الورق أو الورق المقوى.الوقايات المصنوعة م« الورقية
 الدانتيل العمل لفن تزيين الطهي ,

 

Date of 25/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلب تاريخ 25/08/2019  

Applicant Name: BEYAZ KAGIT VE 

HIJYENIK URUNLER 
TEMIZLIK INSAAT SANAYI 
TICARET LIMITED 

SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: باياز كاجيت في هيجينيك اورونلير تيميزليك انسات ساناي تيكاريت ليمتد سيركتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI, 28. CADDE, NO: 5 YUREGIR - 
ADANA / TURKEY 

. كاددي، 28هاسي سابانسي اورغانيزي ساناي بولجيسي، 

 ادانا / تركيا -يورجير  5رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167702 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167702 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Money clips for holding bank notes; table cloths of paper; napkins 
of paper; plastic shopping bags; bags of paper; invitation cards; 

greeting cards; folded cardboard boxes; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or plastic; food 
wrappers; coffee filters; labels of paper or cardboard; paper towels; 

toilet paper; make-up removing towelettes made of paper; boxed 
tissues; paper handkerchiefs; stationery and school supplies 
(except equipment); magnetic boards (stationery); typewriting 

machines; typewriting, copying, and writing paper (stationery 
articles); envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; 
notebooks; scribble pads; binders; archiving boxes; document 

sleeves; book covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed 
or unframed); painting pads, colouring books; drawing and activity 
books; luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue 

paper; heat transfer paper; heat sensitive paper; staples; staplers; 
flags of paper; pennants of paper; writing instruments; fountain 
pens;; pencils; pens; fountain pen sets; pencil sets; porous-point 

pens; colouring pens; ball-point pens; broad-tip markers; ink; ink 
pads; rubber stamps; paint boxes; paint and colouring pencils; 
chalk; decorations for pencils (stationery articles); printing blocks; 

magazines; newspapers; books and journals, particularly dealing 
with athletes or sport events; printed teaching materials; schedules 
(for recording results); event programs; event albums; photograph 

albums; autograph books; address books; diaries; personal 

 بمشابك نقود لحمل األوراق المصرفية، أقمشة المائدة الورقية، المناديل الورقية، حقائ
تسوق بالستيك، األكياس الورقية، بطاقات الدعوات، بطاقات المعايدة، صناديق من ورق 

مقوى مطوي، ورق تغليف الهدايا، الصحون الواقية، الحصائر الواقية وأطقم المائدة 
الورقية، أكياس النفايات الورقية أو البالستيكية، أغلفة الطعام، مرشحات القهوة، 

لكرتون(، المناشف الورقية، ورق الحمام، مناشف ورقية الملصقات )من الورق أو ا

صغيرة إلزالة المكياج، المناديل المعبأة في صناديق، محارم يد ورقية، القرطاسية 
ولوازم المدارس )عدا المعدات(، لوحات كتابة جدارية مغناطيسية )أدوات مكتبية(، 

قرطاسية(، المغلفات، اآلالت الكاتبة، ورق للطباعة، ورق النسخ والكتابة )ادوات 

إضمامات ورقية كتب عليها مقاالت قصيرة، كليشيهات ورقية، المفكرات، إضمامات 
ورقية للخربشة، اإلضبارات، مواد تجليد الكتب، صناديق األرشفة، محافظ الوثائق، 
أغطية الكتب، مؤشرات الكتب، المطبوعات الحجرية، الرسومات )المؤطرة أو الغير 

ورقية للرسم، كتب التلوين، كتب الرسم والنشاطات، الورق مؤطرة(، إضمامات 
المضيء، ورق الصق للمالحظات، ورق الكريب، الورق الشفاف، مناديل ورقية، الورق 

الناقل للحرارة، الورق الحساس على الحرارة، مشابك الورق، الكباسات، األعالم 

لحبر، أقالم الرصاص، أقالم الورقية، الرايات المثلثة الورقية، أدوات الكتابة، أقالم ا
الحبر ذات الرؤوس الكروية، أطقم أقالم الحبر، أطقم أقالم الرصاص، أقالم الحبر ذات 

الرؤوس الكروية المسامية، أقالم التلوين، األقالم الواسمة ذات الرؤوس العريضة، 

ن، يالحبر، لبادات الحبر، الطوابع المطاطية، صناديق طالء، أقالم رصاص للرسم والتلو
الطبشور، زينة ألقالم الرصاص )قرطاسية(، الكليشيهات، المجالت، الجرائد، الكتب 
والصحف اليومية، باألخص التي تتعاطى أمور الرياضيين واألحداث الرياضية، مواد 

تعليم مطبوعة، جداول )لتسجيل النتائج(، برامج األحداث المطبوعة، ألبومات األحداث، 
ية، كتب التواقيع، كتب العناوين، اليوميات، المنظمات ألبومات الصور الفوتوغراف

الشخصية، خرائط الطرقات، تذاكر الدخول، تذاكر الخطوط الجوية وأذن الصعود، 

الشيكات، جداول التوقيت المطبوعة، الكتيبات والكراسات، المسلسالت الهزلية، البطاقات 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: فيفا((فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  للملكية الفكريةأبو غزالة 

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167708 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167708 الصنف 
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organisers; roadmaps; entry tickets; airline tickets and boarding 
passes; cheques; printed timetables; pamphlets and brochures; 

comic strips; collectable trading cards; sports trading cards; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; foreign postage stamps, postage stamps 

for collectible purposes; commemorative stamp sheets; advertising 
signs and banners of paper or cardboard; decals; office requisites 
(except furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil 

sharpeners; stands for writing implements; paper clips; drawing 
pins; rulers; adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive 
tape; stencils; clip boards; notepad holders; bookends; seals; 

phone, ATM, travel and entertainment, cheque guarantee and debit 
cards made of paper or cardboard, credit cards (not encoded) of 
paper or cardboard; luggage tags; passport holders; lanyards of 

paper for ID cards. 

ملصقات للمصدات، الملصقات،  التجارية القابلة للتجميع، البطاقات التجارية الرياضية،
ألبومات الملصقات، الرزنامات، اإلعالنات الملصقة، الصور الفوتوغرافية، البطاقات 

البريدية، الطوابع البريدية األجنبية، الطوابع البريدية لغايات التجميع، صحائف طوابع 
لصور تذكارية، شارات والفتات دعائية من الورق أو الورق المقوى، ورق معد لنقل ا

منه إلى أسطح أخرى، اللوازم المكتبية )عدا األثاث(، سوائل تصحيح، المحايات 

المطاطية، برايات أقالم الرصاص، منصات ألدوات الكتابة، مشابك الورق، دبابيس 
الرسم، المساطر، أشرطة الصقة للقرطاسية، موزعات لألشرطة الالصقة، المزخرفات، 

رات، الدمغات، مساند الكتب، بطاقات الهاتف حوامل قصاصات الورق، حامالت المفك

وماكينات الصراف اآللي وشيكات السفر والترفيه وضمان الشيكات وبطاقات اإلئتمان 
المصنوعة من الورق أو الورق المقوى، بطاقات اإلئتمان )الغير مشفرة( من الورق أو 

ت التعريف الورق المقوى، بطاقات األمتعة، حامالت جوازات السفر، حامالت بطاقا

 الشخصية.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

facial tissues,toilet&kitchen roll, kitchen towels, pocket 
tissues,paper napkin 

ورق المطبخ المناشف الورقية ومناديل الجيب والسفرة -رول تواليت-مناديل الوجه الورقية
 وبشاكير ورقية

 

Date of 11/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

Applicant Name: BEIRUT LIGHTS CO.LTD اسم طالب التسجيل: شركة أضواء بيروت لصناعة الورق الصحي 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/SAHAB/INDUSTRIAL ZONE , 
P.O.Box: 21, 11512 

, 21، ص.ب:  235سحاب المدينة الصناعية بناء -عمان
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 21-
11512AMMAN/SAHAB/INDUSTRIAL ZONE  

ليغعنوان التب 235سحاب المدينة الصناعية بناء -عمان11512-21ص.ب   

Trademark 167840 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167840 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printing مطبوعات 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour red,  white according to the printfiled with the 
application.    

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األحمر ،  واألبيض وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 14/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Hammoudeh Food 

Industries Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة حمودة للصناعات الغذائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marka shamalyeh -5 awwad al-

mkhaimar st., P.O.Box: 330488, 11134 

شارع عواد المخمير  ،  5-ماركا الشمالية  -عمان 

 11134, 330488ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 330488-11134amman - marka 
shamalyeh -5 awwad al-mkhaimar st. 

شارع  5-ماركا الشمالية  -عمان 11134-330488ص.ب 
 عواد المخمير

ليغعنوان التب  

Trademark 167948 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167948 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

letter heads,printed materials,stationery, brochures, magazines, 

stickers,and catalogues 

 الورق المروس ,المواد المطبوعه والقرطاسيه ,البرو شورات ,االت ,الملصقات ,الكاتولوحات

 

Date of 25/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: King Abdullah II Design & 

Development  

 اسم طالب التسجيل: مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type GOVERNMENT BODY نوع طالب التسجيل هيئة حكومية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Alsharif Hussin Bin Ali str, 

P.O.Box: 927190, 11190 

عمان، شارع الشريف حسين بن علي االردن  ، 

 11190, 927190ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 927190-11190Amman, Alsharif 
Hussin Bin Ali str 

-927190ص.ب  الشريف حسن علي ابو العصام
 عمان، شارع الشريف حسين بن علي 11190

ليغعنوان التب  

Trademark 167609 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167609 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastic goods 
(semifinished products); sealing, packing and insulating 

materials; flexible hoses (not made from metal); Flexible pipes, 
tubes, hoses and fittings therefor (including valves), and fittings 
for rigid pipes, all non-metallic; Seals, sealants and fillers; 

Insulation and barrier articles and materials; resins in extruded 
forms; semi-worked plastic substances; Acoustic insulation 
articles and materials; Flexible pipes, tubes, hoses, and fittings 

therefor, including valves, non-metallic; flexible hose 
connections (not made from metal); casings of rubber for tubes; 
armoring for cables (not made from metal); rubber 

compensators; line seals; sealing gaiters, sealing rings, 
diaphragms (not included in other classes); natural rubber 
(liquid); sub-ballast mats made from rubber and rubber 

substitutes for vibration and shock damping in track 
construction; oil-absorbent mats made of rubber and rubber 
substitutes; rubber valves; soft top, door, window, engine 

compartment seals; rubber or plastic upholstery materials; 
plastic sheeting (except for packaging purposes), including 
sheeting for sealing and insulating purposes, roof and pond 

liners; bellows, concertina walls made from rubber or plastic for 
airport passenger bridges; parts and accessories for all 
aforementioned goods not included in other classes; rubber for 

retreading tires; Adhesive tapes, strips, bands and films; 
Decorative plastics films being semi-finished products; rubber 
solutions; molded parts made from rubber and rubber-metal 

bondings for vibration control; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in this class. 

به )منتجات ش المطاط، والغاتا برشا  والصمغ واألسبستوس والميكا؛ البضائع البالستيكية
مصنّعة(؛ مواد السد  ومواد التعبئة والعزل ؛ الخراطيم المرنة )غير مصنوعة من المعدن(؛ 

األنابيب المرنة واألنابيب والخراطيم وتجهيزاتها )بما في ذلك الصمامات( والتجهيزات 
ات لألنابيب الصلبة وجميعها غير معدنية؛ السدادات وأدوات السد واإلغالق والفالتر ؛ أدو

ومواد العزل والمنع؛ الراتنجات على أشكال مقذوفات؛ المواد البالستيكية نصف المصنعة؛ 

أدوات ومواد العزل الصوتي؛ األنابيب المرنة واألنابيب والخراطيم ومستلزماتها، بما في ذلك 
الصمامات غير المعدنية؛ وصالت الخراطيم المرنة )غير المصنوعة من المعدن(؛ أغلفة من 

لألنابيب؛ مواد التغليف للكوابل )غير المصنوعة من المعدن(؛ مرابط الوصل  المطاط

المطاطية؛ مغلقات سد الخطوط؛ واقيات السد  وحلقات السد واألغشية )غير المدرجة في فئات 
أخرى(؛ المطاط الصناعي )سائل(؛ حصائر الرصف الفرعي المصنوعة من المطاط وبدائل 

مات في إنشاء السكك؛ الحصائر الممتصة للزيت المصنوعة المطاط لتخفيف االرتجاج والصد

من المطاط وبدائل المطاط؛ الصمامات المطاطية؛ األسطح الناعمة واألبواب والنوافذ ومغلقات 
حجرات المحرك؛ مواد التنجيد المطاطية أو البالستيكية؛ األغطية البالستيكية )باستثناء 

طية لغايات السد والعزل  وبطانات األسقف المستخدمة لغايات التعبئة(  وتتضمن األغ

واألحواض؛ المنافيخ  والجدران القابلة للطي المصنوعة من المطاط أو البالستيك لجسور 
المسافرين في المطارات؛ قطع ومستلزمات كافّة البضائع المذكورة أعاله غير المدرجة في 

والعصبات واألفالم؛  فئات أخرى؛ مطاط تلبيس اإلطارات؛ االشرطة الالصقة واألشرطة

األغشية البالستيكية المزخرفة بكوها منتجات نصف مصنعة؛ سوائل إلصاق المواد المطاطية؛ 
قطع مصبوبة مصنوعة من المطاط والربطات المطاطية المعدنية للسيطرة على االهتزاز؛ قطع 

 ولوازم جميع البضائع المذكورة، المتضمنة في هذه الفئة.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 302018028103.2/12رقم االدعاء: 
 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH اسم طالب التسجيل: سي بي تي جروب جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167804 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 167804 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

plastic film other than for wrapping; semi-processed plastic 
substances; filtering materials made of semi-processed foams 

or films of plastic; plastic compositions to prevent the radiation 
of heat. 

بالستيكية ليست للتغليف؛ المواد البالستيكية شبه المصنعة؛ مواد ترشيح مصنوعة من  أغطية
 الرغاوي شبه المصنعة أو األغشية البالستيكية؛ التركيبات البالستيكية لمنع إشعاع الحرارة.

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Solutia Singapore Pte. 

Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .ال تي دي .سولوتيا سنجابور بيه تي اي

Nationality     : SINGAPORE جنسية الطالب سنغافورة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address 9 North Buona Vista Drive, #05-01  The 

Metropolis, Singapore 138588, Singapore 

# ذا متروبوليس، 05-01نورث بونا فيستا درايف،  9

 ،  سنغافورة138588سنغافورة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167870 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 167870 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gaskets; joint packings; plastic films for agricultural purposes; 

plastic semi-worked products; artificial resins in the form of 
sheets for use in manufacture [semi-finished products]; boards 
and plates of plastics; fiber-reinforced plastic boards; rubber 

[raw or semi-worked]; fluoro rubber; washers of rubber or 
vulcanized fiber; plastic sponges; valves of rubber or 
vulcanized fiber, not including machine elements; insulating 

refractory materials; thermal insulating materials; chemical 
fiber, not for textile use; condenser paper; junctions for pipes, 
not of metal; electrical insulating materials; rock wool; slag 

wool; rubber thread and covered rubber yarn, not for textile use; 
chemical fiber yarn and thread, not for textile use; insulating 
gloves; rubber cords and laces; industrial packaging containers 

of rubber; rubber stoppers for industrial packaging containers; 
rubber lids and caps for industrial packaging containers; 
vulcanized fiber; soundproofing materials of rock wool, not for 

building purposes. 

بالستيكية للغايات الزراعية؛ منتجات من  حشوات منع التسرب؛ حلقات الربط العازلة؛ أكياس

البالستيك شبه المصنع؛ الراتنجات االصطناعية على شكل صفائح لالستخدام في التصنيع 
]منتجات شبه منتهية[؛ الواح ولوحات من البالستيك؛ ألواح من البالستيك المقوى باأللياف؛ 

اط أو األلياف المفلكن؛ المطاط )الخام أو شبه المصنع(؛ مطاط الفلورو؛ غساالت المط

االسفنجات البالستيكية؛ الصمامات المطاطية أو من األلياف المقساة بالفلكنة بخالف مواد 
اآلالت؛ مواد عازلة حرارية؛ مواد العزل الحراري؛ األلياف الكيماوية غير المعدة لالستخدامات 

ة للكهرباء؛ الصوف النسيجية؛ الورق المكثف؛ وصالت األنابيب غير المعدنية؛ مواد عازل

الصخري؛ الصوف الخبث؛ الخيوط المطاطية المغطاة غير المعدة لالستخدامات النسيجية؛ 
حبال وخيوط من األلياف الكيماوية غير المعدة لالستخدامات النسيجية؛ قفازات عازلة؛ 

األربطة واألشرطة المطاطية؛ حاويات التعبئة والتغليف المطاطي المصنوعة من المطاط؛ 

ادات مطاطية ألوعية التغليف الصناعية؛ أغطية مطاطية ألوعية التغليف الصناعية؛ سد
 األلياف المفلكنة؛ مواد عازلة للصوت مصنوعة من الصوف الصخري ليست ألغراض البناء.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 

application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلب تاريخ 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc. اسم طالب التسجيل: .ايه جي سي انك 

Nationality    : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1، مارونوشي 1-5
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167897 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 167897 الصنف 



150 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

leather and imitations of leather, namely bags and other goods, 

cases not adapted to the items to be carried and small leather 
goods, in particular purses, pocket wallets, key cases; trunks 
and travelling bags, suit cases, bags, handbags, school bags, 

briefcases, shoulder bags, saddlery; 

لجلود المقلّدة، تحديدا: الحقائب وغيرها من البضائع والحقائب غير المخصصة الجلود وا

لألشياء المحمولة والبضائع الجلدية الصغيرة، تحديدا: الجزادين ومحافظ الجيب وحافظات 
المفاتيح؛ صناديق الثياب وحقائب السفر والحقائب المخصصة للسفر والحقائب وحقائب اليد 

 ائب الجلدية لألوراق والحقائب التي تعلق على الكتف والسروجوالحقائب المدرسية والحق

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلب تاريخ ايداع 22/08/2019  

Applicant Name: TriStyle Brands GmbH اسم طالب التسجيل: ترايستايل براندز جي ام بي اتش 

Nationality   : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Peter-Hahn-Platz 1, 73650 Winterbach, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  فنترباخ،  المانيا 73650، 1بالتز  -هانس -بيتر

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريه سابا
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167814 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167814 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitation leather; leather straps; umbrellas; 
parasols; sport bags (other than those adapted for products 
they are designed to contain); sport bags with wheels; leisure 

bags; sleeping bags; travelling bags; backpacks; tote-bags; 
schoolbags; belt-bags; handbags; leather bags; ball-shaped 
bags of leather; beach bags; garment bags for travel; suitcases; 

straps for suitcases; holdalls; briefcases of leather; document 
cases; vanity cases (empty); toiletry bags; key cases of leather; 
cases for business cards; identity card holders; luggage tags of 

leather; document holders; wallets; purses; cheque holders; pet 
clothing; collars for pets; animal leashes. 

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة، األربطة الجلدية، المظالت، الشماسي، الحقائب 
منتجات صممت إلحتوائها(، حقائب رياضية ذات عجالت، الرياضية )بخالف تلك المجهزة ل

حقائب الرفاهية، حقائب نوم، الحقائب السفرية، حقائب الظهر، حقائب الحمل، الحقائب 

المدرسية، حقائب ذات أحزمة، حقائب اليد، الحقائب الجلدية، حقائب جلدية على شكل كرة، 
ة ة المستطيلة، أربطة للحقائب السفريحقائب الشاطئ، حقائب األمتعة للسفر، الحقائب السفري

المستطيلة، حقائب يد قماشية للسفر، حقائب أوراق جلدية، حقائب السفر، حقائب سفر 

قماشية، حقائب جلدية مستطيلة مسطحة للوثائق واألوراق، حقائب للوثائق، حقائب صغيرة 
تيح، علب لمستحضرات التجميل )فارغة(، حقائب لمستحضرات الزينة، علب جلدية للمفا

لبطاقات األعمال، حامالت بطاقات الهوية، شارات جلدية لألمتعة، حامالت الوثائق، محافظ 

الجيب، الجزادين، حامالت الشيكات، مالبس الحيوانات األليفة، أطواق للحيوانات األليفة، 
 مقود للحيوانات.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  للملكية الفكريةأبو غزالة 

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167629 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167629 الصنف 
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GYPLINE 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-metallic building materials; building elements and materials 
of plaster or made with plaster; plaster; building panels; 

plasterboard; ceilings not of metal; non-metallic tiles and panels 
for covering walls; partitions 

مصنوعة من الجص أو المصنوعة مع مواد البناء غير المعدنية؛ عناصر ومواد البناء ال
الجص؛ الجص؛ ألواح البناء؛ ألواح الجص؛ السقوف غير المصنوعة من المعدن؛ بالط 

 وألواح غير معدنية لتغطية الجدران؛ الحواجز

 

Date of 01/08/2019 

الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/08/2019  

Applicant Name: SAINT-GOBAIN PLACO  اسم طالب التسجيل: جوبان بالكو -سان 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES, France 

 عنوان طالب التسجيل  سورين،  فرنسا 92150افينيو فرانكلن روزفلت، 34

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167802 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 167802 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ceramic building materials, bricks and refractory products; 
refractory cement; insulating refractory bricks; plastic building 

materials; cement and its products; aggregate; building glass; 
synthetic building materials; asphalt, and asphalt building or 
construction materials; rubber building or construction 

materials; plastic security windows allowing communication; 
building materials made of linoleum for fixing to existing walls 
or floors; plaster for building purposes; lime building or 

construction materials; building or construction materials of 
plaster; road and field marking sheets and strips; building 
timber; building stone; paint spraying booths, not of metal; 

moulds for forming cement products, not of metal; water-pipe 
valves, not of metal or plastics; road signs, not of metal, non-
luminous and non-mechanical; beacons, not of metal, non-

luminous; storage tanks, not of metal or plastics; joinery 
fittings, not of metal; non-metal transportable greenhouses for 
household use; nonmetallic mineral materials, unworked or 

partly worked; tar and pitch; buildings, not of metal. 

مواد بناء خزفية وطوب وُمنتَجات مقاومة؛ االسمنت المقاوم للحرارة؛ الطوب الحراري 
العازل؛ مواد البناء البالستيكية؛ اإلسمنت وُمنتَجاته؛ الركام الخشن؛ زجاج المباني؛ مواد بناء 

بناء أو اإلنشاء المطاطية؛ نوافذ صناعية؛ األسفلت ومواد البناء أو اإلنشاء اإلسفلتية؛ مواد ال
الحماية البالستيكية التي تسمح بالتواصل؛ مواد البناء المصنوعة من اللينوليوم لتثبيت 

الجدران أو األرضيات؛ جص ألغراض البناء؛ مواد البناء واإلنشاء الجيرية؛ مواد البناء إو 

للبناء؛ حجر للبناء؛ اإلنشاء المصنوعة من الجص؛ عالمات وأشرطة لتعليم الطرق؛ خشب 
حجرات رش الدهان غير معدنية؛ قوالب لتشكيل منتجات االسمنت غير معدنية؛ صمامات 

أنابيب المياه ليست من المعدن أو البالستيك؛ الفتات طرق غير معدنية وغير مضيئة وغير 

ميكانيكية؛ المنارات غير المعدنية وغير المضيئة؛ خزانات التخزين ليست من المعدن أو 
البالستيك؛ لوازم النجارة غير المعدنية؛ بيوت زجاجية متنقلة غير معدنية؛ المواد المعدنية 

 الالفلزية الخام أو المصنعة جزئياً؛ الزفت والقار؛ المباني غير المعدنية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 

application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc. اسم طالب التسجيل: .ايه جي سي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1، مارونوشي 5-1
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريهسابا 
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167901 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 167901 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Asphalt; asphalt paving; bitumen; petroleum pitch. .األسفلت؛ أسفلت الرصف؛ القار؛ الزفت النفطي 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in yellow and green colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألخضر وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  22/08/2019  

Applicant Name: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل: اويل كوربوريشن -اس 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

جو، سيوؤل،   -دونج(، مابو -)جونجدوك  192رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167783 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 167783 الصنف 
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  ORIGINALS BY WE  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture األثاث 

Priority claim:  Claim Country: CN 

Claim No.: 34199470 
Claim Date: 23/10/2018 

 CNاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 34199470رقم االدعاء: 
 23/10/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167872 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167872 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wood kitchens 
 

 مطابخ خشبية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (swiss)if used separately from the mark 

( swissالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 15/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/05/2019  

Applicant Name: al razaz for trading & 

investment i.t.d 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-khalda, P.O.Box: 140283, 11118 عنوان طالب التسجيل  11118, 140283خلدا  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 140283-11118amman-khalda  ليغعنوان التب خلدا-عمان11118-140283ص.ب  

Trademark 167746 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167746 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

mirrors being items of furniture; valves of plastics, not including 
machine elements;furniture; storage tanks, not of metal or 

masonry; metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not of metal; 
washers, not of metal, not of rubber or vulcanized fiber; 

cushions [furniture]; Japanese floor cushions [Zabuton]; 
pillows; mattresses; indoor window blinds [shade] [furniture]; 
loading pallets, not of metal; containers for transport, not of 

metal; blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare]; bead curtains 
for decoration; oriental single panel standing partition 
[Tsuitate]; oriental folding partition screens [Byoubu]; benches; 

upright signboards of wood or plastics. 

المرايا بكونها قطع من أثاث؛ صمامات بالستيكية ال تتضمن عناصر اآلالت؛ األثاث؛ خزانات 
مرابط البالستيكة البديلة للمرابط المعدنية؛ التخزين غير المصنوعة من المعدن أو الحجر؛ ال

المسامير واألسافين والعزقات والبراغي ودبابيس تثبيت الورق والبراغي الملولبة ومسامير 
البرشام والعجالت ذات البراغي غير المعدنية؛ صموالت الربط والشد غير المعدنية ليست من 

ئد أرضية طراز ياباني ]زابوتون[؛ الوسائد؛ المطاط أو األلياف المفلكنة؛ الوسائد )أثاث(؛ وسا

الفرشات؛ ستائر النوافذ الداخلية )ستائر( )أثاث(؛ منصات التحميل غير المعدنية؛ حاويات 
النقل غير المعدنية؛ ستائر من قصب أو من قش أو خيزران ]سودير[؛ ستائر الخرز للديكور؛ 

تيت(؛ ألواح الحواجز الشرقية القابلة الحواجز العمودية الشرقية المكونة من لوح واحد )تسوي

 للطي ]بيوبو[؛ المقاعد الطويلة؛ الفتات عمودية من خشب أو بالستيك

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 

application. 

خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر اشتراطات 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc.  اسم طالب التسجيل: .انكايه جي سي 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1مارونوشي ، 5-1
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167899 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167899 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Mirrors; souvenir statues, statuettes, figurines, ornaments, 
trophies of wood, wax, plaster or plastics; number plates (non-
metallic); identification cards (not of metal), badges, bracelets 

and key cards (not encoded), all of plastic; cushions; furniture; 
seats and chair for indoor and outdoor use; bookshelves; racks 
(furniture); sales display stands or panels; fixed towel dispenser 

(non-metallic); coat hangers; fans for personal use; inflatable 
objects of plastic; advertising signs and banners of plastic; 
plastic straps; photo frames; collector’s printed plastic caps 

(pogs); tool boxes of plastic. 

مرايا، تماثيل تذكارية، تماثيل صغيرة، تماثيل، زخارف، جوائز تذكارية من الخشب أو الشمع 
معدنية(، بطاقات هوية )ليست من أو الجص أو المواد البالستيكية، لوحات أرقام )غير 

المعدن(، شارات، أساور تعريف وبطاقات لفتح األبواب )غير مشفرة( جميعها مصنوعة من 

البالستيك، وسائد، أثاث، مقاعد وكراسي لإلستخدام الداخلي والخارجي، رفوف الكتب، مناشر 
عدنية(، عالقات )أثاث(، أرفف ولوحات عرض المبيعات، أوعية صرف ثابتة للمناديل )غير م

معاطف، مراوح لإلستخدام الشخصي، مواد قابلة للنفخ بالستيكية، الفتات ورايات اإلعالن 

بالستيكية، أشرطة بالستيكية، إطارات للصور، أغطية بالستيكية مطبوعة لغايات الجمع، 
 صناديق أدوات من البالستيك.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167628 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167628 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spring Mattresses, Mattresses,mattresses foundation, Wood, 
boxes, pillows 

 فرشات زمبركية مراتب فرشات بوكسات خشبية مخدات 

 

Date of 26/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: Atlas Furniture 

Manufacturing ,co Ltd .  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة اطلس لصناعة االثاث 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company طالب التسجيلنوع  ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marka amman , amman, P.O.Box: 2042, 

11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2042عمان ماركا ، ، عمان  ، ص.ب: 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 2042-11181Marka amman   ليغعنوان التب ماركا ،عمان  11181-2042ص.ب  

Trademark 167657 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167657 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spring Mattresses, Mattresses,mattresses foundation, Wood, 
boxes, pillows 

 فرشات زمبركية مراتب فرشات بوكسات خشبية مخدات 

 

Date of 26/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: Atlas Furniture 

Manufacturing ,Ltd .  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة اطلس لصناعة االثاث 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marka amman , amman, P.O.Box: 2042, 

11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2042عمان ماركا ، ، عمان  ، ص.ب: 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 2042-11181Marka amman   ليغعنوان التب عمان ماركا ، 11181-2042ص.ب  

Trademark 167660 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167660 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spring Mattresses, Mattresses,mattresses foundation, Wood, 

boxes, pillows 

 فرشات زمبركية مراتب فرشات بوكسات خشبية مخدات 

Date of 26/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: Atlas Furniture 

Manufacturing ,Ltd .  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة اطلس لصناعة االثاث 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marka amman , amman, P.O.Box: 2042, 

11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2042عمان ماركا ، ، عمان  ، ص.ب: 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 2042-11181Marka amman   ليغعنوان التب عمان ماركا ، 11181-2042ص.ب  

Trademark 167659 Class 20 20 العالمة التجاريةرقم  167659 الصنف  
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ريتشموند      
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spring Mattresses, Mattresses,mattresses foundation, Wood, 

boxes, pillows 

 فرشات زمبركية مراتب فرشات بوكسات خشبية مخدات 

 

Date of 26/09/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: Atlas Furniture 

Manufacturing ,Ltd .  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة اطلس لصناعة االثاث 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marka amman , amman, P.O.Box: 2042, 

11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2042عمان ماركا ، ، عمان  ، ص.ب: 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 2042-11181Marka amman   ليغالتبعنوان  عمان ماركا ، 11181-2042ص.ب  

Trademark 167658 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167658 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

unworked or semi-worked glass, not for building; cookware for 
use in microwave ovens;coffee-makers, non-electric; 
coffeepots, non-electric; tea pots, non-electric; tableware; food 

preserving jars of glass; pepper pots, sugar bowls and salt 
shakers; glass containers for soy source; glass containers for 
edible oil; hand-operated coffee grinders and pepper mills; 

industrial packaging containers of glass or porcelain; cooking 
pots and pans, non-electric; kettles, non-electric; vacuum 
bottles [insulated flasks]; ice-cooling refrigerators for 

household purposes; ice pails; whisks, non-electric; cooking 
strainers; lemon squeezers [citrus juicers]; sugar tongs; 
nutcrackers; gloves for household purposes; coldboxes, non-
electric; kitchen containers for rice; drinking flasks; ice chests 

for household purposes; egg cups; napkin holders and napkin 
rings; colanders; shakers; Japanese style cooked rice scoops 
[Shamoji]; bottle openers; cooking graters; tart scoops; waffle 

irons, non-electric; heating or cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required; upright signboards of 
glass or ceramics; cosmetic and toilet utensils. 

لغير البناء؛ معدات الطهي لإلستخدام في افران  الزجاج غير المشغول أو المشغول جزئيا
الميكروويف؛ محضرات القهوة غير الكهربائية؛ أباريق القهوة غير الكهربائية؛ أباريق الشاي 

غير الكهربائية؛ أدوات المائدة؛ جرار زجاجية لحفظ الطعام؛ حافظات الفلفل وعبوات السكر 

عية زجاجية لحفظ الزيت القابل لألكل؛ والممالح؛ أوعية زجاجية لحفظ صلصة الصويا؛ أو
مطاحن القهوة ومطاحن الفلفل العاملة باليد؛ حاويات التغليف الصناعية من الزجاج أو 

الخزف؛ مقالي وقدور الطهي غير الكهربائية؛ األباريق غير الكهربائية؛ القوارير الفراغية 

نزلية؛ دالء ثلج؛ خفاقات )أواني معزولة(؛ ثالجات الحفاظ على برودة الثلج لألغراض الم
البيض غير الكهربائية؛ مصفيات الطهي؛ عصارات الليمون )معاصر حمضيات(؛ مالقط 

السكر؛ وكسارات الجوز ؛ والقفازات لألغراض المنزلية؛ صناديق التبريد، غير الكهربائية؛ 

ب كواأوعية المطبخ المخصصة لألرز؛ قوارير الشرب؛ صناديق التبريد لألغراض المنزلية؛ أ
للبيض؛ حامالت المناديل وحلقات المناديل؛ المصافي؛ الخالطات؛ مغارف األرز المطهو 

اليابانية )شاموجي(؛ وفتاحات القناني؛ مبارش الطهي؛ مغارف قطع الحلوى؛ أجهزة إعداد 
كعكة الوفل غير الكهربائية؛ عبوات التسخين أو التبريد المملوءة بالمواد الكيميائية الجاهزة 

عل عند الحاجة؛ الالفتات العمودية المصنوعة من الزجاج أو السيراميك؛ أدوات التجميل للتفا
 والزينة.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark blue and red colors  according to the print filed with the 

application. 

تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر اشتراطات خاصة: ان 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AGC Inc. اسم طالب التسجيل: .ايه جي سي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405, Japan 

، 8405-100كو، طوكيو -تشوم، تشيودا -1، مارونوشي 1-5
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167894 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167894 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Household or kitchen utensils and containers (non-electric); 
portable cooking kits for outdoor use; glass flasks (containers); 
mixing spoons (kitchen utensils); fruit presses, (non-electric) for 

household purposes; cutting boards for the kitchen; trays for 
domestic purposes; ice buckets; mixers; cocktail shakers; 
sugar bowls; tankards, mugs, cups and drinking glasses; 

decanters; plates and dishes, coasters, saucers, glasses; tea 
pots ; insulated oven mitts; household gloves; corkscrews; 
bottle openers; beverage bottles; vacuum flasks; non-electric 

coolers for food and drinks; paper towel dispensers (non-
metallic); combs and hairbrushes; tooth brushes; dental floss; 
flossing devices; interdental stimulators; statues, sculptures, 

figurines, ornaments and trophies terra-cotta or glass; 
decorative bottles for cosmetic purposes; clothes racks for 
drying; waste paper baskets; piggy banks (non-metallic); 

souvenir table plates; pet animal feeding bowls; cages for pet 
animals; commemorative plates (non-metallic). 

أدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ )غير كهربائية(، أطقم طبخ محمولة 
لإلستعمال الخارجي، القوارير الزجاجية )حاويات(، مالعق المزج )أواني مطبخ(، عصارات 

الء زلية، دالفواكه )غير كهربائية( للغايات المنزلية، ألواح القطع للمطبخ، صواني لغايات من

الثلج، الخالطات، رجاجات الكوكتيل، أطباق عميقة للسكر، األباريق، األكواز )األكواب(، 
األكواب وزجاجات الشرب، المصافق )األباريق(، الصحون واألطباق، الصحون الواقية، 

األطباق المسطحة، األكواب الزجاجية، قدور الشاي، قفازات عازلة للحرارة لألفران، قفازات 

لية، مفاتيح سدادات الفلين، فتاحات القوارير، قوارير المشروبات، القوارير الخوائية، منز
مبردات غير كهربائية لألطعمة والمشروبات، موزعات المناشف الورقية )غير معدنية(، 

األمشاط وفراشي الشعر، فراشي األسنان، خيوط تنظيف األسنان، أدوات التنظيف بالخيط لما 

طات بين األسنان، نصب وتماثيل وتماثيل صغيرة وحلي وجوائز من بين األسنان، منش
التيراكوتا أو الزجاج، قوارير زينية لمستحضرات التجميل، حماالت ألبسة للتجفيف، سالل 

ورقية للنفايات، الحصاالت الخنزيرية )غير معدنية(، أطباق المائدة التذكارية، أطباق عميقة 

 للحيوانات األليفة، لوحات تذكارية )غير معدنية(. إلطعام الحيوانات االليفة، أقفاص

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167627 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167627 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven textile 

fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; 
rubberized cloth; filtering materials of textile; towels of textile; 
handkerchiefs of textile; bath linen, except clothing; mosquito 

nets; bedsheets; futon quilts; quilt covers for futon; futon ticks, 
unstuffed futon; pillowcases, pillow slips; blankets; table 
napkins of textile; dish towels for drying; shower curtains; 

banners and flags, not of paper; toilet seat covers of textile; seat 
covers of textile; wall hangings of textile; curtains; table cloths, 
not of paper; draperies, thick drop curtains; shrouds, sheets for 

wrapping corpses; shrouds for dressing a corpse for funeral 
[kyokatabira kimono]; black-and-white striped curtains; red-and-
white striped curtains; billiard cloth, baize; labels of cloth; 

textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of 
textile or plastic. 

فُوف  لَمَوائِّدِّ والرُّ أقمشه منسوجه؛ أقمشة التريكو؛ أقمشة منسوجة وغير منسوجة؛ قُماٌش لِّ

)مشّمع(؛ قماش معطف واق من المطر؛ قماش مغلف بالفينيل؛ قماش مطاطي؛ مواد ترشيح 
بإستثناء المالبس؛  من النسيج؛ مناشف من النسيج؛ مناديل من النسيج؛ بياضات الحمام،

شبكات البعوض؛ والشراشف؛ لحاف من الفوتون؛ أغطية لحاف فوتون؛ كيس وسادة من 

الفوتون، الفوتون غير المحشوة؛ أكياس المخدات، أكياس الوسادة؛ البطانيات؛ مناديل مائدة 
من النسيج؛ مناشف الصحون للتجفيف؛ ستائر الحمام؛ الفتات وأعالم غير ورقية؛ أغطية 

د المرحاض من النسيج؛ أغطية المقاعد من النسيج؛ ستائر الجدار من النسيج؛ الستائر؛ مقع

أغطية المائدة  غير ورقية؛ الستائر، ستائر متدلية سميكة؛ أقمشة الكفن، ماليات لف الجثث؛ 
كفن يُسجى فيه المتوفى ]الكيمونو األبيض يلتحف به اليابانيون في رحلتهم األخيرة[؛ ستائر 

األبيض واألسود؛ ستائر مخططة باللونين األحمر واألبيض؛ قماش البلياردو، مخططة ب

ملصقات من القماش؛ المنسوجات وبدائل المنسوجات؛ المفروشات المنزلية؛ ستائر من 
 المنسوجات أو البالستيك.

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: TOYOBO CO., LTD. اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.تويوبو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-8, DOJIMA HAMA 2-CHOME, KITA-KU, 
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230, Japan 

شي، اوساكا -كو، اوساكا-شوم، كيتا-2، دوجيما هاما 8-2
 ، اليابان530-8230

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167906 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 167906 الصنف 



166 
 

 

   

 TENCEL  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fibre fabrics for use in the manufacture of linings of bags, Fibre 

fabrics for use in the manufacture of linings of shoes, Linen-
Lining fabric for shoes, Lining fabrics for shoes, Textile piece 
goods for use in the manufacture of boots, Textile piece goods 

for use in the manufacture of shoes. 

األقمشة الليفية الستخدامها في صناعة بطانات الحقائب، األقمشة الليفية الستخدامها في 

حذية، أقمشة تبطين كتانية لألحذية، أقمشة تبطين لألحذية، بضائع كقطع صناعة بطانات األ
نسيجية لالستخدام في صناعة األحذية ذات الرقبة، بضائع كقطع نسيجية لالستخدام في 

 صناعة األحذية.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018073215 

Claim Date: 28/05/2019 

 EUعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: االد
 018073215رقم االدعاء: 

 28/5/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 27/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2019  

Applicant Name: Lenzing 

Aktiengesellschaft 

 اسم طالب التسجيل: لينزينغ آكتينجيساشافت 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Werkstr .2 4860 lenzing austria  . عنوان طالب التسجيل  لينزينغ النمسا  4860 2ريكشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

Dabouq , Al - Hijaz St , Bld . No . 

27,Amman 

ليغعنوان التب  ,عمان االردن27دابوق ,شارع الحجاز,  بناء رقم   

Trademark 167633 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 167633 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, 

rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, gloves, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 

lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks, 
booties, slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes. 

مالبس الرجال والنساء واألطفال، تحديدا:  القمصان والقمصان ذات األكمام القصيرة  
ة  روالكنزات الرياضية الفضفاضة  وبدالت الهرولة والبنطلونات والسراويل  والسراويل القصي

والبالئز بدون أكمام للنساء والمالبس الواقية من المطر وصدارات األطفال القماشية والتنانير  
والقمصان بدون أزرار والفساتين  وحماالت السراويل والكنزات والستر والمعاطف والمعاطف 

ن الواقية من المطر وبدالت الثلج وربطات العنق واألرواب والقبعات والطواقي والواقيات م

الشمس والقفازات واألحزمة واألوشحة ومالبس النوم ومالبس النوم والمالبس الداخلية 
النسائية والمالبس الداخلية والجزم واالحذية واألحذية الرياضية الخفيفة والصنادل والجوارب 

وجوارب صغيرة لألطفال وجوارب ذات نعل ومالبس السباحة واألزياء التنكرية وأزياء عيد 

 القديسين.

 

Date of 26/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: DC Comics اسم طالب التسجيل: دي سي كوميكس 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2900 West Alameda AvenueBurbank, 
California 91505 USA 

 91505بربانك، كاليفورنيا ويست االميدا افينيو،  2900
 امريكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167794 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167794 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Footwear  القدم لبسةا 

 

Date of 25/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: Altra LLC اسم طالب التسجيل: ألترا أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321 
USA 

الواليات   84321وست ، لوجان ، أوتاه  1000سوث  1500
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167798 Class 25 25 العالمة التجاريةرقم  167798 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, tops and bottoms; jackets; sweaters; dresses; 
outerwear;loungewear; intimate apparel, namely, bras, 
underwear, lingerie, undergarments, panties, boxers, camisoles, 

tank tops, slips, sleepwear, pajamas, shirts, sleep shirts, pants, 
shorts, leisure gowns, robes, nightgowns, slippers; sleep asks; 
hosiery;swimwear; beach cover-ups; footwear; headwear; 

headbands; hats; socks; belts (clothing) ;gloves and mittens; 
neckwear, namely, bandanas and scarves. , 

فساتين، سترات خارجية، سترات مالبس وتحديًدا مالبس علوية وتحتية، سترات، كنزات، 
منزلية، ملبوسات داخلية وتحديًدا حامالت الصدر والمالبس الداخلية والمالبس الداخلية 

وقمصان التقييد والمالبس الداخلية العلوية والفساتين المنزلية  للسيدات والسراويل التحتانية

راويل القصيرة ومالبس النوم والبجامات والقمصان وقمصان النوم والسراويل والس
وأقنعة النوم، والجوارب،  والعباءات المنزلية وبرانس الحمام وقمصان النوم والخف،

ومالبس البحر، وعباءات شاطئية، وأحذية، وقبعات للرأس، وعصابات للرأس، وجوارب، 

 وأحزمة )مالبس(، وقفازات وقفازات قماش، وأوشحة للرقبة وعصابات للرأس وأوشحة. 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88249868 
Claim Date: 04/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88249868رقم االدعاء: 
 04/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 27/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  1000
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  للملكية الفكريةأبو غزالة 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167765 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167765 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear and headgear; athletics shorts; bathing 

suits; bandanas [neckerchiefs]; beach clothes; belts (clothing); 
blouses; body suits for adults; bodysuits for children; 
brassieres; underwear; casual wear; clothing for sports; 

dresses; gloves [clothing]; headbands (clothing); hooded 
sweatshirts; hosiery; jackets [clothing]; jeans; jumpsuits 
[clothing]; knitwear {clothing]; leggings [leg warmers]; leggings 

[trousers]; leotards; lingerie; mittens; neckwear; parkas; polo 
shirts; ponchos; raincoats; rainwear; scarfs; shoes; shirts; 
shorts; skirts; skorts; slacks; sleepwear for babies; sleepwear 
for children; sleepwear for men; sleepwear for women; socks; 

sports jerseys; sports singlets; stockings; suits; sweat bands; 
sweatpants; sweaters; sweatshirts; tank tops; tee-shirts; tights; 
track jackets; tracksuits; trousers; under shirts; underpants; 

underwear; vests; work clothing; waistbands [parts of clothing] 

ت رياضية; اثواب سباحة; مناديل مخرمة ]مناديل مالبس; مالبس قدم، أغطية رأس; شورتا

للرقبة[; مالبس للشاطئ; احزمة ]مالبس[; بلوزات; بدالت للكبار;بدالت للصغار; مشدات 
للصدر; مالبس كتانية; مالبس غير رسمية; مالبس رياضة; فساتين; قفافيز ]مالبس[; اربطة 

ت ]مالبس[; جينزات; رأس ]مالبس[; قمصان ذات قبعات; جوارب وكولونات; جاكيتا

أفروالت نسائية ]مالبس[; تريكو ]ألبسة[; طماقات ]اغطية للساق[; بنطال ضيق 
]السراويل[; مالبس رياضة الجمباز; مالبس داخلية; قفازات بال اصابع; وشاحات; جاكيتات 

مقلنسة; كنزات لعبة البولو; الكابات; معاطف مطرية; مالبس مطرية; اوشحة; احذية; 

رتات; تنانير; تنانير مع ثراويل مخفية تحتها; بنطلونات عريضة;مالبس نوم قمصان; شو
لألطفال الصغار; مالبس نوم للصغار; مالبس نوم للرجال; مالبس نوم للنساء; جوارب 

قصيرة; قمصان للرياضة; قمصان داخلية للرياضة; جوارب طويلة; بذالت; ربطات رأس 
قمصان رياضية للتعرق; تي شيرت بدون أكمام; رياضية للتعرق; سراويل للتعرق; سترات; 

شيرت[; اثواب ضيقة; جاكيتات للتدريبات لبرياضية; بدالت لتدريبات  -قمصان نصف كم ]تي 
الرياضية; بنطلونات; سراويل داخلية; قمصان داخلية قطنية; صدارات; مالبس عمل; ربطات 

 خصر ]أجزاء من المالبس[

 

Date of 21/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Forever New Clothing Pty 

Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .فورايفر نيو كلوذينغ بي تي واي إل تي دي

Nationality     : AUSTRALIA جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Level 4, Building 8, 576 Swan Street, 

Richmond Victoria 3121, Australia. 

سوان ستريت, ريتشموند  576, 8الطابق الرابع, مبنى رقم 

 , استراليا.3121فيكتوريا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICESP.O.Box 925852-11190Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167698 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  167698 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; Hats; Socks; Scarfs; Gloves; Footwear [other than 

special footwear for the sports]. 

القدم المالبس؛ القبعات ؛ الجوارب ؛ األوشحة؛ القفازات؛ ألبسة القدم )عدا عن ألبسة 

 المخصصة للرياضة(.

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167782 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167782 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing for ladies, namely, suits, frocks, belts, shirts, trousers, 
scarves, jackets, coats, pullovers, skirts, sweaters, t-shirts 

واألحزمة والقمصان والبنطلونات واللفحات المالبس للسيدات، تحديدا: البدالت والعباءات 
 والسترات والمعاطف والكنزات الصوفية والتنانير والكنزات والقمصان ذات األكمام القصيرة

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: TriStyle Brands GmbH اسم طالب التسجيل: ترايستايل براندز جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany الطالب جنسية المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Peter-Hahn-Platz 1, 73650 Winterbach, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  فنترباخ،  المانيا 73650، 1بالتز  -هانس -بيتر

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167812 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167812 الصنف 
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 LA SENZA SWIM  
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Swimsuits, swimwear, bras, lingerie, panties, flip flops, 
slippers, beach footwear, beach coverups, sarongs, 
swimming caps. 

بدالت السباحة ومالبس السباحة وحماالت الصدر والمالبس الداخلية النسائية والسراويل الداخلية 
النسائية والزحافات )األخفاف( والشباشب وأحذية الشاطئ وأغطية الشاطئ والعباءات الشاطئية 

 )ثوب من قطعة قماش طويلة تلف حول الجسم( وطواقي )قبعات( السباحة.

Disclaimer: The registration of this trademark does not give 
the owners the exclusive right to use the words (SWIM) if 
used separately from the Mark. 

( إذا SWIMالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 وردت بمعزل عن العالمة.

 

Date of 25/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: La Senza International 

Canada, LLC 

 اسم طالب التسجيل: ال سينزا انترناشيونال كندا، ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor, 

Beverly Hills, California  90212, United 
States of America 

فلور، بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا  6ويلشاير بوليفارد،  9720

 ، الواليات المتحدة األمريكية90210

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167760 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167760 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fashion االزياء 

 

Date of 01/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: Special company food 

manufacturer 

 اسم طالب التسجيل: الشركة الخاصة للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -moqableen , P.O.Box: 213070, 

11121 

 عنوان طالب التسجيل  11121, 213070المقابلين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

Amman -moqableen , P.O.Box: 213070, 
11121 

ليغعنوان التب 11121, 213070المقابلين   ، ص.ب:-عمان   

Trademark 167860 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167860 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; footwear; headgear; shirts; knitted garments; jerseys, 

pullovers, tank-tops; T-shirts; vests; singlets; dresses; sports 
dresses; skirts; sports skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
tankinis; bath robes; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; 

hats; scarves; headscarves; sashes for wear; shawls; visors; 
peaked caps; warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; uniforms; 

ties; wristbands; anti-sweat wristbands; headbands; finger-
bands; sports bracelet of silicone ; gloves; aprons; bibs (not of 
paper); pyjamas; toddler and infant playwear; clothing for 

babies socks and hosiery; suspenders; belts; braces; sandals, 
thong sandals; athletic footwear, namely outdoor shoes, hiking 
shoes, basketball shoes, cross-training shoes, cycling shoes, 

indoor sports shoes, running and track-field shoes, flip-flops, 
football shoes (indoor and outdoor), football boots, canvas 
shoes, tennis shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic 

shoes; sports apparel, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, soccer-style shirts, rugby-style shirts, socks, 

swimwear, tights and leg warmers, tracksuits, functional 
underwear, singlets, bra tops, leotards, wristbands, headbands, 
gloves, snow suits, snow jackets, snow pants. 

)قمصان  المالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، القمصان، األلبسة المحبوكة، الجرزيات

سميكة(، البلوفر، القمصان العلوية النصفية، قمصان النصف كم، الصدريات، القمصان 
التحتية، الفساتين، أثواب رياضية، التنانير، تنانير رياضية، المالبس الداخلية، لباس 

السباحة، البيكيني، التانكيني، مباذل إستحمام، الشورتات )سراويل قصيرة(، السراويل، 

وفية، الطاقيات، القلنسوات، القبعات، االوشحة، أوشحة الرأس، أحزمة للبس، الكنزات الص
الشاالت، قبعات رياضية للوقاية من الشمس، حواف القبعات، قلنسوات ذات حواف، بذالت 
التحمية، القمصان المعرقة، الجاكيتات، الجاكيتات الرياضية، جاكيتات المدرجات الرياضية، 

(، مالبس واقية من المطر، المعاطف، البذالت الموحدة )الزي(، السترات الرياضية )باليزر
ربطات العنق، أربطة المعصم، أربطة الرأس، أشرطة لألصابع، سوار رياضي من السيليكون،  

القفازات، المآزر، المرايل )غير ورقية(، البيجامات، ألبسة لعب لألطفال واألطفال الرضع، 

ب والمالبس المحبوكة، حماالت البنطلونات، األحزمة، أكياس نوم لألطفال )مالبس(، الجوار
الحماالت، الصنادل، صنادل السير، ألبسة القدم الرياضية، خاصة أحذية للخارج، أحذية 

المشي لمسافات طويلة، أحذية لعبة كرة السلة، أحذية للتمارين الرياضية المتعددة، أحذية 

ذية الكالسيكية، أحذية للعدو وللمضامير، لركوب الدراجات، أحذية الرياضات الداخلية، األح
الزحافات )فليب فلوب(، أحذية لعبة كرة القدم )الداخلية والخارجية(، جزم لعبة كرة القدم، 

أحذية من القماش الكتاني، أحذية لعبة كرة المضرب، أحذية الرياضات المدينية، أحذية 

لفوقية الصوفية وبذالت الهرولة اإلبحار، أحذية األيروبيك، مالبس رياضية خاصة األلبسة ا
واأللبسة الرياضية المحبوكة والسراويل الرياضية الغير رسمية وقمصان البولو والقمصان 
المعرقة والسراويل المعرقة وقمصان بطراز قمصان لعبة كرة القدم وقمصان بطراز قمصان 

وبذالت حلبات لعبة الركبي والجوارب ولباس السباحة واأللبسة الضيقة ومدفئات األرجل 
السباق واأللبسة التحتية العملية والقمصان التحتية وحماالت الصدر وألبسة الراقصين 

 وأربطة المعصم وأربطة الرأس والقفازات وبذالت الثلج وجاكيتات الثلج وسراويل الثلج.

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغالتب عنوان  

Trademark 167626 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167626 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing , clothing for gymnastics , coats , coats (top-) 
,combinations(clothing), boots , boots for sports , football boots 
,football shoes , gymnastic shoes , leg warmers , footwear(tips 

for-) ,footwear , jackets (clothing) , jerseys (clothing) , jackets 
(stuff-)(clothing) , leggings (trousers) , linen(body-) 
(garments),outerclothing , overalls , overcoats , pants , 

pullovers , pyjamas ,scarfs , shirts , shoes*, sandals , non-
slipping devices for footwear ,sports (boots for-)* , sports 
jerseys , stockings , tee-shirts waistcoats , stuff jackets 

(clothing) 

عاطف خفيفة وقمصان مسرولة )مالبس( مالبس و مالبس للرياضة البدنية ومعاطف وم
وجوارب لتدفئة الساق  واحذية واحذية للرياضة واحذية لكرة القدم واحذية للرياضة البدنية

واطراف لباس القم ولباس القدم وجاكيتات )مالبس( وقمصان صوفية )مالبس(وجاكيتات من 

خارجية وافرهوالت  )بناطيل( ومالبس كتانية ومالبس الصوف )مالبس( وبناطيل ضيقة تحتية
ومعاطف خارجية وسراويل داخلية وكنزات صوفية وبيجامات ولفاعات وقمصان واحذية 

مانعه النزالق لباس القدم واحذية للرياضة وقمصان للرياضة وجوارب  وصنادل وادوات

 طويلة وقمصان نصف كم وصدارات وجاكيتات من الصوف )مالبس( 

 

Date of 20/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: Al Wehdat Sports  Club   اسم طالب التسجيل: نادي الوحدات الرياضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type PRIVATE FOUNDATION FOR PUBLIC 
INTEREST 

 نوع طالب التسجيل مؤسسة خاصة ذات نفع عام

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Neighborhood return , Amman, 
P.O.Box: 928091, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928091عمان،حي العودة  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928091-11190Amman, 
Neighborhood return  

ليغعنوان التب عمان،حي العودة 11190-928091ص.ب   

Trademark 167841 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167841 الصنف 
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 TENCEL  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anglers' shoes, Apres-ski shoes, Aqua shoes, Athletics shoes, 

Ballet shoes, Ballroom dancing shoes, Baseball shoes, 
Basketball shoes, Beach shoes, Bootees (woollen baby shoes), 
Bowling shoes, Boxing shoes, Canvas shoes, Cleats for 

attachment to sports shoes, Cycling shoes, Dance shoes, 
Moccasins, Deck shoes, Dress shoes, Driving shoes, Esparto 
shoes or sandals, Espadrilles, Flat shoes, Foot volleyball shoes, 

Football shoes, Golf shoes, Gymnastic shoes, Handball shoes, 
Heel pieces for shoes, Hidden heel shoes, High-heeled shoes, 
Hiking shoes, Hockey shoes, Infants' shoes, Insoles [for shoes 

and boots], Insoles for shoes and boots, Jogging shoes, Knitted 
baby shoes, Leather shoes, Leisure shoes, Mountaineering 
shoes, Nursing shoes, Platform shoes, Pullstraps for shoes and 

boots, Rain shoes, Riding shoes, Roller shoes, Rubber shoes, 
Rugby shoes, Running shoes, Sandals and beach shoes, Shoe 
covers, other than for medical purposes, Shoe inserts for non-

orthopedic purposes, Shoe soles, Shoe soles for repair, Shoe 
straps, Shoe uppers, Shoes, Shoes for casual wear, Shoes for 
foot volleyball, Shoes for infants, Shoes for leisurewear, Shoes 

with hook and pile fastening tapes, Ski and snowboard shoes 
and parts thereof, Skiing shoes, Slip-on shoes, Snowboard 
shoes, Soccer shoes, Spiked running shoes, Sports shoes, 

Stiffeners for shoes, Tap shoes, Tennis shoes, Tongues for 
shoes and boots, Track and field shoes, Training shoes, 
Volleyball shoes, Walking shoes, Waterproof shoes, Women's 

shoes, Wooden shoes, Wooden shoes [footwear], Work shoes, 
Yoga shoes.  

أحذية الصيادين، أحذية التزلج، أحذية الماء، األحذية الرياضية، أحذية الباليه، أحذية الرقص 

الثنائي، أحذية البيسبول، أحذية كرة السلة، أحذية الشاطئ، أحذية قصيرة لألطفال )أحذية 
ة قماشية، أوتاد تثبيت األحذية أطفال من الصوف(، أحذية البولينج، أحذية المالكمة، حذي

الرياضية، أحذية ركوب الدراجات، أحذية الرقص، األحذية بال كعب، أحذية سطح السفينة، 

أحذية اللباس الرسمي، أحذية القيادة، أحذية أو صنادل من نسيج الحلفاء، أحذية إسبادريل، 
أحذية للرياضة البدنية،  أحذية مسطحة، أحذية كرة الطائرة، أحذية كرة القدم، أحذية الجولف،

أحذية كرة اليد، كعاب لألحذية، أحذية بكعب مخفي، أحذية ذات كعب عالي، أحذية المشي 

لمسافات طويلة )الهايكينج(، أحذية الهوكي، أحذية الرضع، نعال ]لألحذية واألحذية ذات 
بوكة، أحذية الرقبة[، نعال لألحذية واألحذية ذات الرقبة، أحذية للتمشية، أحذية أطفال مح

جلدية، أحذية األنشطة الترفيهية، أحذية تسلق الجبال، أحذية التمريض، أحذية ذات نعل 

سميك، شرائط لألحذية واألحذية ذات الرقبة، أحذية للمطر، أحذية ركوب الخيل، أحذية 
التزلج، أحذية مطاطية، أحذية الركبي، أحذية الركض، صنادل وأحذية الشاطئ، أغطية 

خالف األغراض الطبية، فرش حذاء ألغراض غير تقويم العظام، نعال األحذية، نعال األحذية، ب

أحذية لإلصالح، أشرطة األحذية، األجزاء العلوية من األحذية، األحذية، أحذية للمالبس غير 
الرسمية، أحذية للكرة الطائرة القدم، أحذية للرضع، أحذية لوقت الراحة، أحذية مع أشرطة 

ت والخوابير، أحذية تزلج على الثلج وأجزائها، أحذية التزلج، أحذية االنزالق، ربط بالكالَّبا

أحذية التزلج على الثلج، أحذية كرة القدم، أحذية الركض المسننة، أحذية للرياضة، قطع 
تقوية لألحذية، أحذية، أحذية تنس، ألسنة لألحذية واألحذية ذات الرقبة، أحذية المضمار 

دريب، أحذية الكرة الطائرة، أحذية المشي، أحذية مضادة للماء، أحذية والميدان، أحذية الت

 نسائية، أحذية خشبية، أحذية خشبية ]لباس القدم[، أحذية العمل، أحذية اليوغا.

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018073215 
Claim Date: 28/05/2019 

 EUعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: االد

 018073215رقم االدعاء: 
 28/5/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2019  

Applicant Name: Lenzing 

Aktiengesellschaft 

 اسم طالب التسجيل: لينزينغ آكتينجيساشافت 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Werkstr .2 4860 lenzing austria  . عنوان طالب التسجيل  لينزينغ النمسا  4860 2ريكشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

Dabouq , Al - Hijaz St , Bld . No . 

27,Amman 

ليغعنوان التب  ,عمان االردن27بناء رقم دابوق ,شارع الحجاز,    

Trademark 167634 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167634 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

aprons [clothing] - overalls - caps (headwear] - dress shields - 
shirts - ready-made clothing uniforms - shoes - headbands 
[clothing] - top hats - waterproof clothing - clothing of leather 

stuff jackets [clothing] - trousers . 

 -ت ]أاغطية للرأس[ القبعا -مالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة  -المراييل ]مالبس[ 
أربطة الرأس  -األحذية  -األزياء الموحدة  -المالبس الجاهزة  -القمصان  واقيات المالبس

السترات المنسوجة من  -المالبس الجلدية  المالبس المضادة للبلل -قبعات رسمية  -]مالبس[ 

 السراويل . -الصوف ]مالبس[ 

 

Date of 16/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2019  

Applicant Name: Sami Said Daoud Al-Deesi  اسم طالب التسجيل: سامي سعيد داود الديسي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Downtown, P.O.Box: 7133, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 7133وسط البلد  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 7133-11118amman -Downtown  ليغعنوان التب وسط البلد-عمان 11118-7133ص.ب  

Trademark 167910 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167910 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

apparatus for games; toy robots; toys; building blocks [toys]; 
board games; balls for games; body-building apparatus; fishing 
tackle; archery implements.  

معدات االلعاب، روبوتات االلعاب، االلعاب، مكعبات البناء )العاب(، العاب اللوحية، كرات  
  للرماية. العب، معدات كمال االجسام، معدات صيد السمك، معدات

Date of 02/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UBTECH ROBOTICS 

CORP LTD 

 اسم طالب التسجيل: يوبيتيك روبوتيكس كورب ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 

Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 1سكستينث آند توينتي سكند فلور، بلوك سي 

رود، نانشان ديستريكت، شنتشن، شيويوان  1001بارك، نو. 
 غواندونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167835 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167835 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Games and playthings, in particular kits comprising 
construction building elements, all for designing, building and 

controlling motorized toys and educational products, resources 
and materials., 

المجموعات التي تتضمن عناصر بناء اإلنشاءات، وجميعها األلعاب وأدوات اللعب، وخصوصا 
من أجل التصميم والبناء والتحكم باأللعاب اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد 

 التعليمية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018017006 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 

 018017006رقم االدعاء: 
 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167985 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167985 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Home video game toys; Toys that are modeled on characters; 
Toys; Dolls; Sports equipments; Insect collectors' articles; 

Amusement machines and apparatus for use in amusement 
parks; Slot machines; Japanese vertical pinball machines; 
Japanese dice games; Chinese checkers games; Conjuring 

apparatus; Dominoes; Playing cards; Mah-jong 

علب ألعاب الفيديو المنزلية؛ األلعاب التي تم تصميمها على شخصيات؛ األلعاب؛ الدمى؛ 
معدات أو تجهيزات رياضية؛ سلع جامعي الحشرات؛ آالت وأجهزة التسلية لالستخدام في 

المتنزهات؛ آالت تستعمل فيه قطع النقد؛ آالت الكرة والدبابيس اليابانية العمودية؛ ألعاب النرد 
اليابانية؛ لعبة الداما الصينية؛ أجهزة ألعاب الخفة او السحر؛ لعبة الدومينو؛ ورق اللعب؛ 

 جونغ )لعبة الدومينو الصينية)-عاب ماهأل

 

Date of 15/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Tsuburaya Productions 

Co., Ltd. 

طالب التسجيل:اسم  .، ال تي دي.تسوبورايا بروداكشينز كو  

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 

150-0036 Japan 

 - 150كو، طوكيو  -شيبويا تشو،  -نامبيداي  17 - 16

 ، اليابان0036

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167703 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167703 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games and playthings; sport balls; board games; tables for 
table football; micro-jerseys; dolls and animals; toy vehicles; 

puzzles; balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; 
articles for gymnastics and sport, appliances for gymnastics; 
football equipment, namely footballs, gloves, knee, elbow and 

shoulder pads, shin guards and football goals; football goal 
walls; sport bags and containers adapted for carrying sports 
articles; party hats (toys); hand-held electronic games adapted 

for use with television receivers only; joysticks for video games; 
video games; video game machines; gaming consoles; hand-
held game machines with liquid crystal displays; hand-held 

electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; gamepads; steering wheels for video 
games and dancing mats for video games; foam hands (toys); 

toy robots for entertainment; arcade games; replica models of 
aircraft; toys for pet animals; scratch cards; kites; roller skates; 
scooters (toys); skateboards; virtual reality headsets for games. 

االلعاب وادوات اللعب، الكرات الرياضية، االلعاب اللوحية، طاوالت للعبة كرة القدم، القمصان 
الصغيرة جدا، الدمى والحيوانات المحشوة، مركبات على شكل العاب، االحجيات، البالونات، 

م والرياضة، االلعاب القابلة للنفخ، ورق اللعب، قصاصات الورق الملون، ادوات للجمنازيو
اجهزة الجمنازيوم، معدات كرة القدم وخاصة الكرات والقفازات ولبادات الركبة واالكواع 
واالكتاف وأدوات حماية القصبة ومرمى لعبة كرة القدم، جدران مرمى كرة القدم، حقائب 

وحاويات رياضية مجهزة لحمل األدوات الرياضية، قبعات الحفالت )ألعاب(، االلعاب 
ية المحمولة باليد المجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال التلفزيون فقط، أذرع اإللكترون

توجيه من أجل ألعاب الفيديو، ألعاب الفيديو، آالت ألعاب الفيديو، منصات األلعاب، آالت ألعاب 

محمولة باليد مع شاشات عرض من الكريستال السائل، األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد 
مجهزة لإلستعمال مع أجهزة إستقبال التلفزيون فقط، وسادات األلعاب، عجالت بخالف تلك ال

القيادة أللعاب الفيديو وحصائر رقص أللعاب الفيديو، أشكال أيادي من المطاط )ألعاب(، ألعاب 

على شكل رجل آلي للترفيه، ألعاب اآلركيد، نماذج طائرات طبق األصل، ألعاب للحيوانات 
ك، الطائرات الورقية، الزالجات المدولبة، دراجات الرجل )ألعاب(، األليفة، بطاقات الح

 الزالجات اللوحية، سماعات واقع افتراضي من أجل األلعاب.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: ا(فيف)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  للملكية الفكريةأبو غزالة 

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167625 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167625 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Balls for games, Billiard tables, Body boards, Body-building 

apparatus, Body-training apparatus, Chess games, Football 
(Tables for indoor -), Games, Games (Balls for - ), Gloves 
(Boxing - ), Gymnastics (Appliances for -), Indoor football 

(Tables for -), Dolls’ clothes, Dumb-bells, Elbow guards [sports 
articles], Exercisers [expanders], Supporters (Men’s athletic-] 
(sports articles] , Tables for indoor football , Tables for table 

tennis , Toy vehicles , Nets for sports , Parlor games, Play 
balloons , Playing balls , Punching bags 

كرات للعب و طاوالت بليارد و الواح جسمية و اجهزة بناء االجسام و اجهزة تدريب االجسام 

القدم الداخلية و العاب و قفازات مالكمة و ادوات و العاب شطرنج و ساحات للعبة كرة 
للرياضة البدنية و ساحات للعبة كرة القدم الداخلية و مالبس للدمى و اثقال يدوية )تمارين 

 رياضية( و واقيات .للكوع )أدوات رياضية( و أجهزة تمرين )موسعات للصدر( و دعائم

ت للعبة كرة القدم الداخلية و شبكات رياضية للرجال )أدوات رياضية( و طاوالت تنس و ساحا
تنس و مركبات لعب و شبكات لأللعاب الرياضية و ألعاب منزلية و بالونات لعب و كرات لعب 

 و اكياس مالكمة

 

Date of 20/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: Al Wehdat Sports  Club   اسم طالب التسجيل: نادي الوحدات الرياضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type PRIVATE FOUNDATION FOR PUBLIC 
INTEREST 

 نوع طالب التسجيل مؤسسة خاصة ذات نفع عام

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Neighborhood return , Amman, 
P.O.Box: 928091, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928091عمان،حي العودة  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928091-11190Amman, 
Neighborhood return  

ليغعنوان التب عمان،حي العودة 11190-928091ص.ب   

Trademark 167843 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167843 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

DARES   تمور 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colours green and black, according to the printfiled 
with the application.    

اشتراطات خاصة: العالمة محددة باأللوان األخضر واألسود كما هو مودع لدى مسجل 

 العالمات التجارية 

 

Date of 19/09/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2018  

Applicant Name: Awad Alalawi Dates 

Trading Est  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة عوض العلوي للتمور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -tlaa alay -almadina almonawara 

st, P.O.Box: 4449, 11953 

, 4449شارع المدينة المنورة  ، ص.ب:-عمان تالع العلي 

11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 4449-11953Amman -tlaa alay -
almadina almonawara st 

شارع المدينة -عمان تالع العلي 11953-4449ص.ب 
 المنورة

ليغعنوان التب  

Trademark 167827 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167827 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Preserved legumes بقوليات محفوظة 

 

Date of 14/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Al Fursan  Al Rubaiah For 

Management And 
Investment  

 اسم طالب التسجيل: شركة الفرسان الرباعية لالدارة واالستثمار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Mafraq/  StreeZatary , P.O.Box: 841, 
25110 

 عنوان طالب التسجيل  25110, 841المفرق/ الزعتري شارع بغداد  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 841-25110Al-Mafraq/  StreeZatary   ليغعنوان التب المفرق/ الزعتري شارع بغداد25110-841ص.ب  

Trademark 167932 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167932 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dates تمور 

Date of 16/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: awad alalawi dates trading 

est/awad sameer awad 
alalawi  

 اسم طالب التسجيل: عوض سمير عوض العلوي  /مؤسسة عوض العلوي للتمور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address tlaa aly / almadinah almnawarah , 
P.O.Box: 4449, 11953 

, 4449تالع العلي / شارع المدينة المنورة   ، ص.ب:
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 4449-11953tlaa aly / almadinah 

almnawarah  

ليغعنوان التب تالع العلي / شارع المدينة المنورة 11953-4449ص.ب   

Trademark 167830 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167830 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dates تمور 

 

Date of 16/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: awad alalawi dates trading 

est/awad sameer awad 
alalawi  

 اسم طالب التسجيل: عوض سمير عوض العلوي  /مؤسسة عوض العلوي للتمور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address tlaa aly / almadinah almnawarah , 
P.O.Box: 4449, 11953 

, 4449تالع العلي / شارع المدينة المنورة   ، ص.ب:
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 4449-11953tlaa aly / almadinah 

almnawarah  

ليغعنوان التب تالع العلي / شارع المدينة المنورة 11953-4449ص.ب   

Trademark 167828 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167828 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

milk beverages ,flavored milk and unflavored milk ,milk mixed 

with juice ,flavored milk products milk products  

 الحليب الحليب المنكة والحليب غير المنكة ومشتقات الحليب المنكه ومشتقات الحليب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (KIDS)if used separately from the mark 

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

 

Date of 04/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Jordan Dairy Company 

LTD 

 اسم طالب التسجيل: شركة االلبان االردنية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mecca str commercial Bank Building , 

P.O.Box: 927248, 11190 

،   2ط181شارع مكة عمارة البنك التجاري 

 11190, 927248ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 927248-11190Mecca str 
commercial Bank Building  

شارع مكة عمارة البنك التجاري 11190-927248ص.ب 
 2ط181

ليغعنوان التب  

Trademark 167859 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167859 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Edible oils and fats; canned meat, seafood, poultry and game, 

and preserved frozen, dried and cooked fruits and vegetables, 
whole mushroom, mushroom pieces and stem, premium slice 
mushrooms, shitake, whole young corn, young corn cut, whole 

corn kernel, cream corn, green peas, asparagus cut, asparagus 
spears, straw mushroom, preserved water chestnut, tomato 
paste, red pimiento, preserved garbanzos, salted black beans, 

lychees, preserved mandarin oranges, fruit cocktail, pineapple 
tidbits, pineapple chunks, cherries, cream of mushroom, chick 
peas. 
 

المعلبة والفواكة و زيوت الطعام و الدهون، اللحوم و المأكوالت بحرية والدواجن و الطرائد 

الخضروات المجمدة و المجففة و المطبوخة و المحفوظة و الفطرالكامل و قطع و سيقان 
الفطر و شرائح الفطر الممتازة و الفطر الشيتاكي )أحد أنواع الفطر الصالح لألكل( والذرة 

الذرة و الصغيرة الكاملة و الذرة الصغيرة المقطعة و بذرة )نواة( الذرة الكاملة و كريما 

البازيالء الخضراء و قطع الهليون و براعم الهليون و فطر السترو و كستناء الماء المحفوظة 
و معجون الطماطم و االفلفل األحمر و الحمص المحفوظ والفاصولياء السوداء المملحة و 
الليتشي )فاكهة( و برتقال المندرين المحفوظ و كوكتيل فواكة و قطع األناناس الصغيرة و 

 ع األناناس و الكرز و كريما الفطر و حبوب الحمص.قط
 

 

Date of 09/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  09/07/2019  

Applicant Name: Nutri-Asia, Inc. اسم طالب التسجيل: .آجيا، انك-نوتري 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9th Floor JY Campos Center,  9th Ave. 
cor. 30th St.,  Bonifacio Global City, 

Taguig 1634, Metro Manila, Philippines 

ناينث فلور جيه واي كامبوس سنتر، ناينث أفي، كور ثيرتي 
، ميترو 1634ستريت  بونيفاسيو غلوبال سيتي، تاغويغ 

 مانيال، الفلبين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167754 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167754 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Broth, bouillon, preparations for making bouillon, broth 
concentrates, bouillon concentrates, soups, preparations for 

making soup, vegetable soup preparations 

مرق لحم، الحساء؛ مستحضرات إلعداد مرق اللحم؛ مركازات مرق اللحم، مركازات الحساء؛ 
 شوربات؛ مستحضرات إلعداد الشوربة؛ مستحضرات شوربة الخضروات

 

Date of 15/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

Applicant Name: BESLER GIDA VE KIMYA 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: تيجاريت انونيم شيركيتيبيسلر جيدا في كيميا سانايى في 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Seyhli Ramazanoglu Mah. Mahmut 
Bayram Cad. No:88 Pendik Istanbul, 
Turkey 

بنديك،  88شيهلي رامازاناغلو ماه. محمود بايرام جاد. نو:
 اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-

11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167769 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167769 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dill pickles; Makdous (oil-cured Aubergines filled with walnut);  

Pickled peppers; Olives, preserved 

 مخلل خيار، مكدوس، فلفل مخلل، زيتون محفوظ

 

Date of 23/07/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Ajjawi Commercial Stores 

Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة محالت العجاوي التجارية

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ajjah, Jenin, The West Bank, Palestine عنوان طالب التسجيل  عجة، جنين، الضفة الغربية، فلسطين 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167656 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167656 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plant-based and nut-based substitutes for dairy products, 
including but not limited to soy based beverages, soy milk, 

almond milk; flavored soybean milk; non-dairy creamer; yogurt; 
cheese; coconut milk for cooking; rice milk; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; dairy product substitutes; 
meat substitutes; soy-based desserts; the aforementioned 

goods in as far as they are not included in other classes. 

بدائل لمنتجات األلبان اساسها النبات واساسها مكسرات بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الصويا وحليب اللوز، حليب الصويا الحصر المشروبات التي اساسها فول الصويا وحليب 

المنكه، قشدة  )مبيض القهوة( ليست من مشتقات األلبان، زبادي )لبن(، جبن، حليب جوز 
الهند للطهي، حليب األرز، اللحوم واألسماك والدواجن والطرائد، مستخلصات اللحوم، الفواكه 

( والمربيات والفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة، الهالم )جيلي

المطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات األلبان، زيوت ودهون صالحة لألكل، بدائل 
منتجات األلبان، بدائل اللحوم، الحلويات القائمة على فول الصويا، البضائع المذكورة أعاله 

 مشمولة ما ال يتم تضمينها في الفئات األخرى.

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1389450 

Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1389450رقم االدعاء: 

 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/07/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 

vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: البرو، كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلين

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167650 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167650 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

milk and milk products .حليب و منتجات الحليب 

 

Date of 24/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Mjolkursamsalan ehf اسم طالب التسجيل: مجولكرسامساالن  إهف 

Nationality     : ICELAND جنسية الطالب اسلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bitruhalsi 1, 110 Reykjav?k, Iceland  عنوان طالب التسجيل  ريكجافيك ، أيسلندا 110،  1بتراهلسي 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167694 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167694 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

milk and milk products .حليب و منتجات الحليب 

 

Date of 24/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Mjolkursamsalan ehf اسم طالب التسجيل: مجولكرسامساالن  إهف 

Nationality     : ICELAND جنسية الطالب اسلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bitruhalsi 1, 110 Reykjavik, Iceland  عنوان طالب التسجيل  ريكجافيك ، أيسلندا 110،  1بتراهلسي 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167697 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  167697 الصنف  
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NUTRITODS 
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Milk; milk beverages, milk predominating; milk products; 

powdered milk 

والمشروبات التي يسود فيها الحليب ؛ منتجات حليب؛ الحليب الحليب؛ مشروبات الحليب 

 الجاف

 

Date of 01/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/08/2019  

Applicant Name: Société des Produits 

Nestlé S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.سوسيتيه دي برودوي نستله أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland 1800 عنوان طالب التسجيل  مدينة فيفاي،  سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167795 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167795 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat substitutes; fish substitutes; poultry substitutes; 
vegetable-based cream; spreads made of vegetables, fruits, 

grain protein or meat substitutes; vegetable, legumes or soy 
based meat substitutes; preserved, frozen, dried and cooked 
vegetables; prepared salads; fruits and grain protein foods used 

as substitutes for meat; formed textured vegetable protein for 
use as a meat substitute; prepared dishes and meals based on 
meat substitutes; prepared dishes and meals based on fish 

substitutes; prepared dishes and meals based on poultry 
substitutes; Frozen meals consisting primarily of vegetables, 
poultry substitutes, fish substitutes, meat substitutes; foods 

and additives food foods made from lupins; foods and additives 
for foods produced from vegetables, legumes or soybeans; 
vegetarian snacks; snack foods based on nuts; snack foods 

based on vegetables; fruit and nut- based snack bars; nut and 
seed-based snack bars; tofu based snacks; soups; preparations 
for making soups; broth; preparations for making broth; jellies, 

jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other 
milk products; dairy substitutes; egg substitutes, 

ه، اكبدائل اللحوم؛ بدائل األسماك؛ بدائل الدواجن؛ كريم اساسه الخضراوات؛ الخضروات والفو
بروتين الحبوب أو بدائل اللحوم القابلة للدهن؛ بدائل لحوم اساسها الخضراوات، البقوليات او 

فول الصويا؛ الخضروات المحفوظة، المجمدة، المجففة والمطبوخة؛ السلطات الجاهزة؛ 
الفواكه وأغذية حبوب البروتين المستخدمة كبدائل للحوم؛ بروتين الخضار المشكلة 

ديل اللحوم؛ الوجبات واألطباق الجاهزة أساسها بدائل اللحوم؛ الوجبات الستخدامها كب

واألطباق الجاهزة أساسها بدائل األسماك؛ الوجبات واألطباق الجاهزة أساسها بدائل الدواجن؛ 
الوجبات المجمدة التي تتكون بشكل رئيسي من الخضروات، بدائل الدواجن، بدائل األسماك 

ضافات االغذية المصنوعة من اللوبين )الترمس(؛ االغذية ومضافات بدائل اللحوم؛ االغذية وم

االغذية لألغذية المنتجة من الخضروات، البقوليات أو فول الصويا؛ الوجبات الخفيفة النباتية؛ 
وجبات خفيفة أساسها المكسرات؛ وجبات خفيفة أساسها الخضروات؛ الواح الوجبات الخفيفة 

ت؛ الواح الوجبات الخفيفة القائمة على المكسرات والبذور؛ القائمة على الفاكهة والمكسرا

وجبات خفيفة اساسها التوفو)فول الصويا المخمر(؛ الشوربات؛ مستحضرات العداد 
الشوربات؛ مركزات المرق؛ مستحضرات العداد مركزات المرق؛ الهالم )جلي(، المربى 

والزبادي )اللبن الرائب( وغيرها  والفاكهة المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب والجبن والزبدة

 من منتجات الحليب؛ بدائل األلبان؛ بدائل البيض.,

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167983 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167983 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat substitutes; fish substitutes; poultry substitutes; 
vegetable-based cream; spreads made of vegetables, fruits, 

grain protein or meat substitutes; vegetable, legumes or soy 
based meat substitutes; preserved, frozen, dried and cooked 
vegetables; prepared salads; fruits and grain protein foods used 

as substitutes for meat; formed textured vegetable protein for 
use as a meat substitute; prepared dishes and meals based on 
meat substitutes; prepared dishes and meals based on fish 

substitutes; prepared dishes and meals based on poultry 
substitutes; Frozen meals consisting primarily of vegetables, 
poultry substitutes, fish substitutes, meat substitutes; foods 

and additives food foods made from lupins; foods and additives 
for foods produced from vegetables, legumes or soybeans; 
vegetarian snacks; snack foods based on nuts; snack foods 

based on vegetables; fruit and nut- based snack bars; nut and 
seed-based snack bars; tofu based snacks; soups; preparations 
for making soups; broth; preparations for making broth; jellies, 

jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other 
milk products; dairy substitutes; egg substitutes. 

بدائل الدواجن؛ كريم اساسه الخضراوات؛ الخضروات والفواكه، بدائل اللحوم؛ بدائل األسماك؛ 
بروتين الحبوب أو بدائل اللحوم القابلة للدهن؛ بدائل لحوم اساسها الخضراوات، البقوليات او 

فول الصويا؛ الخضروات المحفوظة، المجمدة، المجففة والمطبوخة؛ السلطات الجاهزة؛ 
ة كبدائل للحوم؛ بروتين الخضار المشكلة الفواكه وأغذية حبوب البروتين المستخدم

الستخدامها كبديل اللحوم؛ الوجبات واألطباق الجاهزة أساسها بدائل اللحوم؛ الوجبات 

واألطباق الجاهزة أساسها بدائل األسماك؛ الوجبات واألطباق الجاهزة أساسها بدائل الدواجن؛ 
ائل الدواجن، بدائل األسماك الوجبات المجمدة التي تتكون بشكل رئيسي من الخضروات، بد

بدائل اللحوم؛ االغذية ومضافات االغذية  المصنوعة من اللوبين )الترمس(؛ االغذية 

ومضافات االغذية لألغذية المنتجة من الخضروات، البقوليات أو فول الصويا؛ الوجبات 
الواح  ؛الخفيفة النباتية؛ وجبات خفيفة أساسها المكسرات؛ وجبات خفيفة أساسها الخضروات

الوجبات الخفيفة القائمة على الفاكهة والمكسرات؛ الواح الوجبات الخفيفة القائمة على 

المكسرات والبذور؛ وجبات خفيفة اساسها التوفو)فول الصويا المخمر(؛ الشوربات؛ 
مستحضرات العداد الشوربات؛ مركزات المرق؛ مستحضرات العداد مركزات المرق؛ الهالم 

لفاكهة المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب والجبن والزبدة والزبادي )اللبن )جلي(، المربى وا

 الرائب( وغيرها من منتجات الحليب؛ بدائل األلبان؛ بدائل البيض.

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 

silver, white and black as per the specimen filed at the 
Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض 

 واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. التسجيل:اسم طالب  .في .دي كورت ويج بي  

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands., P.O.Box: 3308, 11181 

، تي ال، اوتريخت، النذرالندز  ، 3552، 17 جيكرسكيد
 11181, 3308ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167964 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167964 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils 
and fats for food. 

وات محفوظة اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضر
ومجفّفة ومطهوة؛ الهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب، الجبنة، 

 الزبدة، اللبن ومنتجات حليب أخرى؛ الزيوت والدهون للطعام.

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  05/09/2019  

Applicant Name: Aytac Gida Yatirim Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Sirketi 

 اسم طالب التسجيل: ايتاك جيدا ياتيريم سانايي في تيجاريت انونيوم شيركتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Istasyon Mahallesi Bedil Onu Mevkii 

Cerkes Cankiri Turkey 

استاسيون ماهلليسي، بيديل اونو ميفكيي سيركيس كانكيري 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167643 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167643 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

oils for food potato flakes, compotes, nuts, prepared, candied 

nuts, flavored nuts, marmalade, pickles, 

زيوت الطعام رقائق بطاطا, الفواكه المطبوخة بالسكر, البندق، المحَضر, المكسرات المكسوة 

 بالحلوى, المكسرات المنكهة, مربى فواكه, المخلالت, 

 

Date of 10/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: al marj al akhdar for food 

stuff trading 

 اسم طالب التسجيل: المرج االخضر لتجارة المواد الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman/sahab, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان/سحاب  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual propertyP.O.Box 
1101-11910amman/al shmesani 

ليغعنوان التب عمان/الشميساني11910-1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه  

Trademark 167838 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167838 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

nuts prepared, candied nuts , nuts processed , pean nuts 
prepared , chips potato , crystallized fruits  

مكسرات محضره ، مكسرات ملبس ، مكسرات معالجه ، فول سوداني محضر ، رقائق بطاطا 
 ، فواكه مغطاه بالسكر 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Date of 10/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/11/2019  

Applicant Name: ahmad suliman hamad al 

omoush/ ljnisinya trading 
est   

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة اجنسنيا التجاريه  /احمد سليمان حمد العموش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa -al sokneh, P.O.Box: 6351, 13115  عنوان طالب التسجيل  13115, 6351السخنة  ، ص.ب:-الزرقاء 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 6351-13115zarqa -al sokneh  ليغعنوان التب السخنة-الزرقاء 13115-6351ص.ب  

Trademark 167971 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167971 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Milk ,Yoghurt products  حليب ، منتجات البان 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour red,  white according to the printfiled with the 
application.    

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األحمر ،  واألبيض وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

Date of 14/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Hammoudeh Food 

Industries Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة حمودة للصناعات الغذائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marka shamalyeh -5 awwad al-

mkhaimar st., P.O.Box: 330488, 11134 

شارع عواد المخمير  ،  5-ماركا الشمالية  -عمان 

 11134, 330488ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 330488-11134amman - marka 
shamalyeh -5 awwad al-mkhaimar st. 

شارع  5-ماركا الشمالية  -عمان 11134-330488ص.ب 
 عواد المخمير

ليغعنوان التب  

Trademark 167949 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167949 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

meat,fish,poultry, preserved ,fozen ,dried,and cooked,fruits,and 

vegetables , fruits jams and chees and dairy,edible oil,and fats 
 

لحوم واسماك ودواجن  . فواكه وخضراوات محفوظه ومجمده, ومجففه ومطبوخه, مربيات 

 زيوت ودهون صالحة لالكل . « فواكه واجبان ,البان

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Rajai , mohammad Issa Al-

Malak For Trading Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة رجائي ومحمد عيسى الملك

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -  alswefih - 15 salahzheman 

street, P.O.Box: 815383, 11180 

 عنوان طالب التسجيل  11180, 815383شارع صالح سحيمات  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 815383-11180amman -  alswefih - 
15 salahzheman street 

ليغعنوان التب شارع صالح سحيمات -عمان 11180-815383ص.ب   

Trademark 167972 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167972 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

meat,fish,poultry, preserved ,fozen ,dried,and cooked,fruits,and 
vegetables , fruits jams and chees and dairy,edible oil,and fats 

 

لحوم واسماك ودواجن  . فواكه وخضراوات محفوظه ومجمده, ومجففه ومطبوخه, مربيات 
 فواكه واجبان ,البان زيوت ودهون صالحة لالكل . 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Rajai , mohammad Issa Al-

Malak For Trading Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة رجائي ومحمد عيسى الملك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -  alswefih - 15 salahzheman 

street, P.O.Box: 815383, 11180 

 عنوان طالب التسجيل  11180, 815383شارع صالح سحيمات  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 815383-11180amman -  alswefih - 
15 salahzheman street 

ليغعنوان التب سحيماتشارع صالح  -عمان 11180-815383ص.ب   

Trademark 167973 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167973 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 milk Yoghurt prodacts  حليب منتجات البان 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colour  red ,light green dark green , according to the 
printfiled with the application.    

كما هو  فاتح ،األخضر الغامقالخضر االحمر،واالاشتراطات خاصة: العالمة محددة باأللوان 

 لدي مسجل العالمات التجارية

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marka shamalyeh -5 awwad al-
mkhaimar st., P.O.Box: 330488, 11134 

شارع عواد المخمير  ،  5-ماركا الشمالية  -عمان 
 11134, 330488ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 330488-11134amman - marka 
shamalyeh -5 awwad al-mkhaimar st. 

شارع  5-ماركا الشمالية  -عمان 11134-330488ص.ب 
 عواد المخمير

ليغعنوان التب  

Trademark 167947 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167947 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

spaghetti rice,coffee,flour yeast, rice, coffee, flour yeast, salt .  معكرونة االرز القهوة دقيق توابل الذرة الشعيرية خميرة ملح 

 

Date of 06/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

Applicant Name: Mohammad Saleh Abu 

Qayyas Son Sco L.T.D.  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Wadi Rimam , amman, P.O.Box: 

214, 11601 

 عنوان طالب التسجيل  11601, 214وادي الرمم  ، عمان  ، ص.ب: -عماد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 214-11601Amman -Wadi Rimam  ليغعنوان التب وادي الرمم  -عمان 11601-214.ب ص  

Trademark 167735 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167735 الصنف 



206 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

spaghetti rice, coffee, flour yeast, rice, coffee, flour yeast , salt.  معكرونة االرز القهوة  دقيق توابل الذرة الشعيرية خميرة ملح 

 

Date of 06/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

Applicant Name: Mohammad Saleh Abu 

Qayyas Son Sco L.T.D.  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Wadi Rimam , amman, P.O.Box: 

214, 11601 

 عنوان طالب التسجيل  11601, 214وادي الرمم  ، عمان  ، ص.ب: -عماد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 214-11601Amman -Wadi Rimam  ليغعنوان التب وادي الرمم  -عمان 11601-214.ب ص  

Trademark 167732 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167732 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spaghetti,rice,coffee,flour,yeast,rice,coffee,flour,yeast,salt.  معكرونة االرز القهوة دقيق توابل الشعيرية خميرة ملح 

 

Date of 06/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

Applicant Name: Mohammad S .abu qayyas 

sons trading co  

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Wadi Rimam , amman, P.O.Box: 

214, 11601 

 عنوان طالب التسجيل  11601, 214وادي الرمم  ، عمان  ، ص.ب: -عماد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 214-11601Amman -Wadi Rimam  ليغعنوان التب وادي الرمم  -عمان 11601-214.ب ص  

Trademark 167738 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167738 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

freekek  فريكه 

 

Date of 06/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

Applicant Name: Mohammad S. Abu 

Qayyas SonsTrading co 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Wadi Rimam , amman, P.O.Box: 

214, 11601 

 عنوان طالب التسجيل  11601, 214وادي الرمم  ، عمان  ، ص.ب: -عماد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 214-11601Amman -Wadi Rimam  ليغعنوان التب وادي الرمم  -عمان 11601-214.ب ص  

Trademark 167728 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167728 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; confectionery ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice 

القهوة والشاي والكاكاو والسكر والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
الحلويات المثلجة؛ عسل والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ 

النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 البهارات؛ الثلج.

 

Date of 25/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Al Amjaad Trading & 

Contracting company 

 اسم طالب التسجيل: شركة األمجاد للتجارة والمقاوالت

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Saudi Arabia Kingdom عنوان طالب التسجيل  المملكة العربية السعودية 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 
910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب  سماس للملكية الفكرية
بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 

 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167670 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167670 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bread with Bran ,Bread with  Oat, Bread with  Barley 
Bread with  Corn 

 الذرة بخبز , خبز بالشعير,خبز بالشوفان ,خبز اسمر بالنخالة 

 

Date of 25/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Fitness and Slimming for 

food industrial  

 اسم طالب التسجيل: شركة الرشاقة والتنحيف للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -bayader -khansa street, P.O.Box: 

1251, 11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 1251شارع الخنساء  ، ص.ب:-البيادر -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1251-11941amman -bayader -
khansa street 

ليغعنوان التب شارع الخنساء-البيادر -عمان 11941-1251ص.ب   

Trademark 167844 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167844 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; oat-based food; farinaceous foods; starch for food; 

aniseed; star aniseed; seasonings; coffee flavorings 
[flavourings]; flavorings, other than essential oils; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for beverages; flavorings 

[flavourings], other than essential oils, for cakes; crushed oats; 
husked oats; high-protein cereal bars; stick liquorice 
[confectionery]; cocoa-based beverages; coffee-based 
beverages; chocolate-based beverages; tea-based beverages; 

baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; 
biscuits; malt biscuits; petit-beurre biscuits; sweetmeats 
[candy]; buns; puddings; cocoa; cocoa beverages with milk; 

coffee beverages with milk; unroasted coffee; cinnamon [spice]; 
caramels [candy]; condiments; crackers; couscous [semolina]; 
cakes; wheat flour; flour; fruit jellies [confectionery]; edible 

ices; baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened 
bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; pesto [sauce]; pizzas; 
cereal preparations; ravioli; cooking salt; tomato sauce; soya 

sauce; dressings for salad; sandwiches; oatmeal; semolina; 
hominy grits; cereal-based snack food; rice-based snack food; 
sorbets [ices]; spaghetti; meat gravies; noodles; tarts; 

vermicelli [noodles]; saffron [seasoning]; ginger [spice]. 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب؛ الخبز، المعجنات والحلويات؛ المثلجات؛ السكر والعسل والدبس؛ 

خردل؛ الخل، الصلصات )توابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ الطعام الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ ال
الذي أساسه الشوفان؛ األغذية النشوية؛ نشا الطعام؛ اليانسون؛ اليانسون النجمي؛ التوابل؛ 

منكهات للقهوة؛ النكهات عدا عن الزيوت العطرية؛ منكهات المشروبات عدا عن الزيوت 

ية؛ الشوفان المطحون؛ الشوفان المقشر؛ العطرية؛ منكهات الكعك عدا عن الزيوت العطر
ألواح الحبوب عالية البروتين؛ أصابع السوس ]حلويات[؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ 

المشروبات التي أساسها القهوة؛ المشروبات التي أساسها الشوكوالته؛ المشروبات التي 

؛ البسكويت؛ بسكويت أساسها الشاي؛ مسحوق الخبيز ]بيكربونات الصودا ألغراض الطهي[
الشعير؛ بسكويت الزبدة بيتي بور؛ حلويات سكرية؛ الكعك المدور المحلى؛ حلوى البودينغ؛ 

الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب؛ مشروبات القهوة مع الحليب؛ القهوة غير المحمصة؛ 
القمح؛ قرفة ]بهار[؛ كراميل ]حلوى[؛ التوابل؛ المقرمشات؛ كسكس ]سميد[؛ الكعك؛ طحين 

الدقيق؛ جلي الفواكه ]حلويات[؛ المثلجات القابلة لألكل؛ مسحوق الخبيز؛ معكرونة؛ مايونيز؛ 
البقسماط؛ خبز بدون خميرة؛ فتات الخبز؛ لفائف الخبز؛ المعكرونة؛ صلصة الريحان 

)صلصات(؛ البيتزا؛ مستحضرات الحبوب؛ العجينة المحشوة بالجبنة واللحم؛ ملح الطعام؛ 

دورة؛ صلصة الصويا؛ توابل السلطة؛ الشطائر؛ دقيق الشوفان؛ السميد؛ عصيدة صلصة البن
الذرة المطحونة؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ األطعمة التي أساسها األرز؛ 

الشربات ]مثلجات[؛ معكرونة السباغيتي الرفيعة؛ صلصات مرق اللحم؛ معكرونة النودلز؛ 

 ]نودلز[؛ زعفران ]توابل[؛ زنجبيل ]بهار[. كعكة الفواكه الصغيرة؛ شعيرية

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Barilla  G. e R. Fratelli - 

Societa' per Azioni 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه بير ازيوني -فراتيلي  .اي ار .باريال جي

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Mantova 166, Parma, Italy  عنوان طالب التسجيل  ، بارما، ايطاليا166فيا مانتوفا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167903 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167903 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

  Confectionery; chocolate; chocolate products; 
pastries; ice cream; preparations for making the 

aforementioned products, namely, cocoa powder, cake 
mixes, cookie mixes, pastry cream, 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, and marzipan, included in 
class 30.                                                                                              

ت؛ البوظة؛ الحلويات؛ الشوكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنا
مستحضرات لصنع المنتجات المذكورة آنفا، تحديدا: مسحوق الكاكاو 
وخلطات الكعك وخلطات الكعك الصغير المحّلى وكريمة المعجنات 
وكريمة البندق وخلطات تحضير البوظة والمأكوالت القابلة للدهن التي 
 أساسها الكراميل للمعجنات والشوكوال والمأكوالت القابلة للدهن التي
أساسها الشوكوال للمعجنات والشوكوال و خلطات القهوة والقهوة القابلة 
للدهن للمعجنات والشوكوال و مستخلصات القهوة وحلوى اللوز والسكر 

   30الواردة في الصنف 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: August Storck KG اسم طالب التسجيل: أوجست ستورك كيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany  عنوان طالب التسجيل  برلين ،  المانيا 13403،  27والدشتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167892 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167892 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Allspice; almond confectionery; aromatic preparations for food; 
baking powder; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; bicarbonate of soda for cooking purposes [baking 

soda]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; coffee; corn 
flour; couscous [semolina]; curry [spice]; custard; dressings for 
salad; flour-milling products; garden herbs, preserved 

[seasonings]; ginger [spice]; maize flour; marinades; mint for 
confectionery; mustard; nutmegs; pepper; peppers 
[seasonings]; rice; saffron [seasoning]; seasonings; semolina; 

spices; star aniseed; sugar; tea; wheat flour; yeast; cereal 
preparations; cereal bars; cereal-based snack food; artificial 
coffee; tapioca; sago; bread rolls; pastries; confectionery; 

confectionery for decorating Christmas trees; dessert mousses 
[confectionery]; fondants [confectionery]; fruit jellies 
[confectionery]; peanut confectionery; edible ices; honey; 

cooking salt; vinegar; sauces [condiments]; vanilla flavorings 
for culinary purposes; crushed oats. 

فلفل حلو; حلوى لوز; مستحضرات منكهة للطعام; مسحوق خبازة; صودا خبازة; صودا 
خبازة; قرفة ]تابل[; كبش قرنفل ]تابل[; كاكاو; قهوة; دقيق ذرة; كسكس ]سميد[; كري 

]بهار[; كسترد; توابل سلطة; منتجات المطاحن; اعشاب حدائق; اعشاب محفوظة; زنجبيل 

خليل يوضع فيه اللحم أو السمك; نعناع للحلويات; خردل; جوز ]تابل[; دقيق ذرة; مرق ت
الطيب; فلفل; فلفل ]توابل[; ارز; زعفران ]توابل[; توابل بودرة; سميد; بهارات; يانسون 
نجمي; سكر; شاي; طحين قمح; خميرة; مستحضرات الحبوب; لوح من الحبوب; اطعمة 

غو; خبز افرجي; معجنات; حلويات; خفيفة قائمة على الحبوب; بن اصطناعي; تابيوكا; سا
( ]سكريات[; اقراص سكرية --حلويات لتزيين اشجار عيد الميالد; الموس )حلوى 

]حلويات[; هالميات ]جلي[ فواكه ]حلويات[; حلويات فول سوداني; مثلجات صالحة لالكل; 

 .عسل نحل; ملح; خل; صلصات ]توابل[; منكهات الفانيال لغايات مطبخية; شوفان مطحون

 

Date of 02/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  02/07/2019  

Applicant Name: Abido Company for Trade 

& Industry. 

 اسم طالب التسجيل: .م .م .شركة عبيدو للتجارة والصناعة ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Makhzoumi Street, Mazraa, Beirut, 

Lebanon. 

 عنوان طالب التسجيل  شارع البربير, شارع زريق, بناية الفاكهاني, ط سفلي, لبنان.

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICESP.O.Box 925852-11190Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167699 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167699 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

.Sauces; condiments; flavorings; breading mixes for use on 

meat, poultry, seafood and vegetables; ready mixed breading 
for deep fry use; breading mixes; Curry mixes, Dry seasoning 
mixes for stews, Barley meal, Bean meal, Corn meal, Mustard 

meal, Noodle-based prepared meals, Oatmeal.  

الصلصات، التوابل، المنكهات، خليط فتات الخبز لإلستخدام على اللحوم و الدواجن و 

المأكوالت البحرية و الخضروات، خالئط فتات الخبز الجاهزة لالستخدامها في القلي، مزيج 
ات( الشعير فتات الخبز والعجائن، خلطات الكاري وخلطات توابل جافة للطهو، دقيق )وجب

ودقيق )وجبات( البقول ودقيق )وجبات( الذرة ودقيق )وجبات( الخردل ووجبات سريعة 

  التحضير من النودلز)المعكرونة الرقيقة( ودقيق الشوفان.

 

Date of 09/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: Nutri-Asia, Inc. اسم طالب التسجيل: .آجيا، انك-نوتري 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9th Floor JY Campos Center,  9th Ave. 
cor. 30th St.,  Bonifacio Global City, 

Taguig 1634, Metro Manila, Philippines 

 ثيرتي ناينث فلور جيه واي كامبوس سنتر، ناينث أفي، كور
، ميترو مانيال، 1634ستريت بونيفاسيو جلوبال سيتي، تاغويغ 

 الفلبين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  غزالة للملكية الفكريةأبو 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167763 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167763 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Macaroni, pasta, farinaceous food pastes, powdered dessert, 
ketchup [sauce], mayonnaise 

معكرونة؛ باستا )نوع من معكرونة(، معجون األغذية النشوية؛ مسحوق الحلوى؛ كتشاب 
 ]صلصة[؛ مايونيز

 

Date of 15/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

Applicant Name : BESLER GIDA VE KIMYA 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: بيسلر جيدا في كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Seyhli Ramazanoglu Mah. Mahmut 
Bayram Cad. No:88 Pendik Istanbul, 
Turkey 

بنديك،  88شيهلي رامازاناغلو ماه. محمود بايرام جاد. نو:
 اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-

11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167770 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167770 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa, with the exception of chocolate and 

chocolate goods, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; ice cream, honey, treacle; yeast, baking-

powder; crackers, pasta (macaroni); snack foods; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; chocolate flavored 
desserts; desserts made of flour; vanilla flavored desserts; 

caramel flavored desserts; coffee flavored desserts; desserts 
made from plant-based ingredients; nut-based desserts; coffee 
based beverages; frozen yogurt; the aforementioned goods in 

as far as they are not included in other classes 

ات الشوكوالته والسكر واألرز القهوة والشاي والكاكاو باستثناء والشوكوالته ومنتج

والتابيوكا  )مستحضر نشوي( والساغو )دقيق نشوي( والقهوة الصناعية، دقيق 
ومستحضرات مصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات، اآليس كريم 

)البوظة( والعسل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق الخبز، المقرمشات والباستا 

، الوجبات الخفيفة، ملح وخردل، الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الحلويات )المعكرونة(
بنكهة الشوكوالته، الحلويات المصنوعة من الدقيق، الحلويات بنكهة الفانيليا، حلويات بنكهة 

الكراميل، الحلويات بنكهة القهوة، الحلويات المصنوعة من المكونات التي اساسها النبات، 

اساسها المكسرات، مشروبات التي اساسها القهوة، زبادى )لبن( مثلج،  الحلويات التي
 البضائع المذكورة أعاله مشمولة ما ال يتم تضمينها في الفئات األخرى

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1389450 

Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1389450االدعاء: رقم 

 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 

vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: البرو، كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلين

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167652 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  167652 الصنف  
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UNIBIS 
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Confectionery; biscuits; almond biscuits; aperitif biscuits; 

biscuit mixes; biscuits for cheese; butter biscuits; buttermilk 
biscuits; cereal biscuits; cheese biscuits; chocolate biscuits; 
fruit biscuits; ginger biscuits; hardtack [biscuits]; iced biscuits; 

malt biscuits; oat biscuits; oatmeal biscuits; onion biscuits; rice 
biscuits; salted biscuits; savory biscuits; shortbread biscuits; 
spiced biscuits; sugar biscuits; vegan biscuits; wafer biscuits; 

cheese-flavored biscuits; chocolate chip biscuits; chocolate-
coated biscuits; petit-beurre biscuits. 

حلويات ; بسكويت;  بسكوت لوز ; بسكوت فاتح للشهية ; خلطات بسكويت  ; بسكويت 

للجبنة ; بسكويت زبدة ; بسكويت زبدة الحليب ; بسكويت من الحبوب ; بسكويت من الجبنة 
ج ; ل; بسكويت شكالتة ; بسكويت فواكه ; بسكويت الزنجبيل ; قطع بسكويت ; بسكويت مث

بسكويت من الشعير المنبت [الملت] ; بسكويت الشوفان ; بسكويت دقيق الشوفان ; بسكويت 

البصل ; بسكويت األرز ; بسكويت مملح ; بسكويت بالتوابل ; بسكويت الغريبة ; بسكويت 
حار ; بسكويت السكر ; بسكويت نباتي ; بسكويت ويفر ; بسكويت بنكهة الجبنة ; بسكويت 

 ة ; بسكويت مغطى بالشكالتة ; بسكويت بالزبدة.بحبوب الشكالت

 

Date of 06/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: UNIBIC FOODS INDIA 

PRIVATE LIMITED. 

 اسم طالب التسجيل: .يونيبيك فودز إنديا برايفت ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1134, Shreeram Niwas, 5th Floor, Hal 2nd 

Stage, Indiranagar, Bangalore, India 560 
038. 

شريرام نيواس, الطابق الخامس, هال سكند ستايج, , 1134

 .560038 -إنديراناجار, بانجالور, الهند 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICESP.O.Box 925852-11190Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167723 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167723 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and products -based chocolate, confectionery and 

biscuit 

 الشوكوالتة والمنتجات التي اساسها الشوكوالتة، الحلويات والبسكويت

 

Date of 15/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Societe Tunisienne de 

Chocolaterie et de 
Confiserie "SOTUCHOC" 

 اسم طالب التسجيل: و الحلوياتالشركة التونسية للشكوالطة 

Nationality     : TUNISIA جنسية الطالب تونس: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous, 
Tunisie 

 عنوان طالب التسجيل  بن عروس تونس 1135نعسان طريق الخليدية 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-

11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167700 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167700 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Waffles, crepe ,  chocolate ,cakes,  cacao,  cacao products , 
biscuits , Beverages (Cocoa-based- , ,(pastries , ice cream, 

Mousses ( Chocolate)  , confectionery , bread, cookies ,  coffee , 

Coffee-based beverages, honey , flour , Sugar confectionery, 
Sweeteners ( natural ) , Tarts, Muesli 

شكوالته، كيك ، كاكاو،  منتجات الكاكاو ،  بسكويت ، كعكة الوفل ، الكريب فطائر محاله ،  
الشكوالته ،  فطائر ، بوظة ) ايسكريم( ، موسيه الشكوالته،  حلويات ، مشروبات اساسها 

اساسها القهوة ، العسل ،  الدقيق ، حلويات السكر ، خبز  ، كعك محلى ، قهوة ،  مشروبات 

 محليات طبيعية ، تورتات ،  حلوى الموسلي 

 

Date of 26/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Eyad Kamal Ramadan Abu 

Sheriha 

 اسم طالب التسجيل: اياد كمال رمضان ابو شريحه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION  نوع طالب التسجيل فرديةمؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Swefieha, Kawkab Street, Behind Zaatr 

and Zeit , Amman, Jordan , P.O.Box: 
841153, 11184 

خلف زيت وزعتر ، عمان ،  الصويفية ، شارع الكوكب ، 

 11184, 841153، ص.ب:  االردن . 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167866 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167866 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Refrigerated and frozen dough products; pastry; bakery goods.  ،المخبوزات.منتجات العجين المبردة والمجمدة، المعجنات 

 

Date of 28/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: GENERAL MILLS 

INTERNATIONAL SARL 

 اسم طالب التسجيل: جنرال ميلز انترناشيونال اس ايه ار ال

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8-10 Avenue Reverdil, Nyon, 1260, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، سويسرا1260أفينيو ريفرديل، نيون،  10-8

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167745 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167745 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Refrigerated and frozen dough products; pastry; bakery goods.  ،المخبوزات.منتجات العجين المبردة والمجمدة، المعجنات 

 

Date of 28/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: GENERAL MILLS 

INTERNATIONAL SARL 

 اسم طالب التسجيل: جنرال ميلز انترناشيونال اس ايه ار ال

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8-10 Avenue Reverdil, Nyon, 1260, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، سويسرا1260أفينيو ريفرديل، نيون،  10-8

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167747 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167747 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 
substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 
coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 

and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 
- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 

spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 
والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 

لتابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من وا

الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 
والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 

 والثلج.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour red,  white  and gold according to the printfiled 

with the application.    

واألبيض وذلك  والذهبيباللون ، األحمر ، هاشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

عمارة  -نصوح الطاهر شارع علي –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167742 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167742 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 

substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 
coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 

confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 
- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 
spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 

والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
حضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من والتابيوكا )مست

الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 

والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 
 والثلج.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue and its shades , white,silver and red  

according to the printfiled with the application.    

واألبيض زرق ودرجاته باللون  األ هاشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد
 المودع مع الطلب.وذلك بموجب النموذج  واالحمر والفضي

 

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

 عمارة -شارع علي نصوح الطاهر –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167727 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167727 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 
substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 

coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 

- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 
spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 
والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 

لتابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من وا
الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 

والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 

 والثلج.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in color light green, white  and red  according to the 
printfiled with the application.    

واالحمر واألبيض  خضر الفاتحباللون  األ هاشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد

 الطلب.وذلك بموجب النموذج المودع مع 

 

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN الطالب جنسية االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

عمارة  -علي نصوح الطاهرشارع  –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167730 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167730 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 

substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 
coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 

confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 
- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 
spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 

والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
لتابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من وا

الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 

والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 
 والثلج.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour black ,Brown and red  according to the 
printfiled with the application.    

وذلك بموجب  األسود والبني واالحمر هاشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

عمارة  -الطاهرشارع علي نصوح  –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167739 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167739 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 
substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 
coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 

and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 
- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 

spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 
والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 

حضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من والتابيوكا )مست

الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 
والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 

 والثلج.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour green and its shades, White and red  according 

to the printfiled with the application.    

األخضر ودرجاته واألبيض واالحمر وذلك  هدداشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة مح
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

 عمارة -شارع علي نصوح الطاهر –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167724 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167724 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 

substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 
coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 

confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 
- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 
spices, ice. 

القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناعية 

والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
ا )مستحضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من والتابيوك

الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 

والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل 
 والثلج.

 

Date of 29/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 

w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: ذ.م.م   العميد للصناعات الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 

Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

عمارة  -الطاهرشارع علي نصوح  –الصويفية  –عمان، األردن 

 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark   Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167773 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee; coffee based drinks; tea; cocoa; sugar; honey; 
molasses; yeast; artificial coffee; flour; soya flour; soya sauce; 
cereal preparations; cereals; bread; marzipan; pastries; cakes; 

cookies; crackers; candies; ice cream; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate; rice; dried cereal flakes; corn chips; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; salt; natural 

and low calorie sweeteners; pizzas; pizza bases; pizza dough; 
hamburgers; sandwiches; hot dogs [sandwiches); 
cheeseburgers (sandwiches); ice cream (soft or hard); tea based 

beverages; iced tea; chocolate-based beverages. 

قهوة، مشروبات قائمة على القهوة، شاي، كاكاو، السكر، العسل، دبس، خميرة، قهوة 
اصطناعية، دقيق، دقيق الصويا، صلصة الصويا، مستحضرات الحبوب، حبوب، خبز، 

مارزيبان ، فطائر، كعك، كعك محلى، بسكويت رقيق هش، حلويات، بوظة، حلويات، حلويات 

ته، أرز، رقائق الحبوب المجففة، رقائق الذرة، خردل، خل، صلصات الشوكوالته، الشوكوال
)توابل(، بهارات، ملح، مواد تحلية طبيعية ذات سعرات حرارية منخفضة، بيتزا، أساسيات 

البيتزا، عجين البيتزا، شطائر لحم البرغر، سندويشات، شطائر النقانق )سندويشات(، شطائر 

ينة أو صلبة(، مشروبات أساسها الشاي، شاي مثلج، البرغر بالجبن )سندويشات(، بوظة )ل
 مشروبات أساسها الشوكوالته.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167624 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167624 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice; pasta; noodles; 
Sushi; Pasta-based prepared meals; Rice-based prepared 

meals; Noodle-based prepared meals; Tapioca; sago; Flour and 
preparations made from cereals; Tacos; Tortillas; Cereal based 
snack foods; Grain-based snack foods; Rice-based snack 

foods; Pizza (prepared); Bread, pastries and confectionery; 
Quiches; Chocolate; Ice cream, sorbets and other edible ices; 
Sugar; honey; treacle; Yeast; baking-powder; Salt, seasonings, 

spices, preserved herbs; Vinegar; Sauces; Dressings for food; 
Mayonnaise; Ketchup; Mustard; Condiments (sauces); Food 
flavourings and additives made from lupins; food flavouring and 

additives made from soy, 

كاكاو والبن االصطناعي؛ األرز؛ المعكرونة؛ النودلز )معكروتة رقيقة(؛ البن والشاي وال
السوشي؛ وجبات جاهزة اساسها المعكرونة؛ وجبات جاهزة اساسها األرز؛ وجبات جاهزة 

اساسها النودلز )معكروتة رقيقة(؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
لذرة(؛ وجبات خفيفة اساسها الحبوب؛ وجبات خفيفة الحبوب؛ التاكو؛ التورتيال )كعك ا

اساسها الحبوب المقشورة؛ وجبات خفيفة اساسها االرز؛ البيتزا )المحضرة(؛ الخبز والفطائر 

والحلويات؛ تورتات محشوة بالمريى او الفاكهة او المقبالت؛ الشوكوالته؛ اآليس كريم 
النحل؛ العسل االسود؛ الخميرة؛  )البوظة(؛ شربات ومثلجات صالحة لألكل؛ السكر؛ عسل

مسحوق الخبيز؛ الملح والتوابل والبهارات واألعشاب المحفوظة؛ الخل؛ الصلصات؛ توابل 

الطعام؛ المايونيز؛ الكاتشب؛ الخردل ؛ التوابل )الصلصات(؛ منكهات الطعام والمواد المضافة 
المصنوعة من فول المصنوعة من اللوبين )الترمس(؛ منكهات الطعام والمواد المضافة 

 الصويا.,

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 
silver, white and black as per the specimen filed at the 

Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض 
 حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية. واالسود

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  النذرالندز، تي ال، اوتريخت، 3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167980 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  167980 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice; pasta; noodles; 

Sushi; Pasta-based prepared meals; Rice-based prepared 
meals; Noodle-based prepared meals; Tapioca; sago; Flour and 
preparations made from cereals; Tacos; Tortillas; Cereal based 

snack foods; Grain-based snack foods; Rice-based snack 
foods; Pizza (prepared); Bread, pastries and confectionery; 
Quiches; Chocolate; Ice cream, sorbets and other edible ices; 

Sugar; honey; treacle; Yeast; baking-powder; Salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; Vinegar; Sauces; Dressings for food; 
Mayonnaise; Ketchup; Mustard; Condiments (sauces); Food 

flavourings and additives made from lupins; food flavouring and 
additives made from soy, 

ن االصطناعي؛ األرز؛ المعكرونة؛ النودلز )معكروتة رقيقة(؛ البن والشاي والكاكاو والب

السوشي؛ وجبات جاهزة اساسها المعكرونة؛ وجبات جاهزة اساسها األرز؛ وجبات جاهزة 
اساسها النودلز )معكروتة رقيقة(؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من 

ات خفيفة اساسها الحبوب؛ وجبات خفيفة الحبوب؛ التاكو؛ التورتيال )كعك الذرة(؛ وجب

اساسها الحبوب المقشورة؛ وجبات خفيفة اساسها االرز؛ البيتزا )المحضرة(؛ الخبز والفطائر 
والحلويات؛ تورتات محشوة بالمريى او الفاكهة او المقبالت؛ الشوكوالته؛ اآليس كريم 

عسل االسود؛ الخميرة؛ )البوظة(؛ شربات ومثلجات صالحة لألكل؛ السكر؛ عسل النحل؛ ال

مسحوق الخبيز؛ الملح والتوابل والبهارات واألعشاب المحفوظة؛ الخل؛ الصلصات؛ توابل 
الطعام؛ المايونيز؛ الكاتشب؛ الخردل ؛ التوابل )الصلصات(؛ منكهات الطعام والمواد المضافة 

ن فول المصنوعة من اللوبين )الترمس(؛ منكهات الطعام والمواد المضافة المصنوعة م

 الصويا.,

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167982 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167982 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; cakes, 
chewing gums, ice-cream, edible ices 

مكون من رقائق الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت الهش )كركرز(؛ بسكويت 
)بسكويت ويفر(؛ الكيك أو الكعك، علكة المضغ، بوظة )اآليس كريم(، المثلجات الصالحة 

 لألكل

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Aytac Gida Yatirim Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Sirketi 

التسجيل:اسم طالب  ايتاك جيدا ياتيريم سانايي في تيجاريت انونيوم شيركتي  

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Istasyon Mahallesi Bedil Onu Mevkii 

Cerkes Cankiri Turkey 

اونو ميفكيي سيركيس كانكيري استاسيون ماهلليسي، بيديل 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167641 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167641 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sauces (Condiments) and Spices.  )والبهارات.الصلصات )التوابل 

Special condition:  Claiming Colors red and  white as per the 

specimen filed at the Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان االحمر واالبيض حسب النموذج المودع لدى 

 مسجل العالمات التجارية.

Date of 09/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: KAZEROONI Brothers 

B.S.C (closed ) 

 اسم طالب التسجيل: ب مقفلة.م.شركة كازروني وإخوانه ش

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O .Box 5844 Manama –Bahrain  .عنوان طالب التسجيل  مملكة البحرين –المنامة  5844ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167758 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167758 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee, tea, cocoa, artificial coffee, iced tea, chocolate-based 

beverages. 

 القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ الشاي المثلج؛ مشروبات أساسها الشوكوالتة.

 

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Shammout and Qiddah 

Company for 
Manufacturing, Trading 
and Halva Production 

 اسم طالب التسجيل: شركة شموط وقدة للصناعة والتجارة وانتاج الحالوة الطحينية

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Damascus Reef, Subaina Al Sughra, 
Behind Qurtuba Pool, Shammout and 

Qiddah Bldg, Syria 

مسبح قرطبة، بناء شموط ريف دمشق، سبينة الصغرى، خلف 
 ، الجمهورية العربية السورية458عقار -وقدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Dana Int'l for Intellectual PropertyP.O.Box 
710915-11171Amman, Al-Rabeya, Al-
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl., 

عمان، 11171-710915ص.ب الفكريةالدانة الدولية للملكية 
 ، الطابق الثالث10الرابية، دوار الرابية، عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167934 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167934 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate شوكوالته 

 

Date of 10/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

Applicant Name: Rmadan Abu Lebbeh and  

Sons Co.  

 اسم طالب التسجيل: حلويات  النجمه  -شركة رمضان ابو لبه واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Marka Shamalieh , Amman, 

P.O.Box: 330118, 11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 330118عمان، ماركا الشمالية  ، ماركا  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 330118-11134Amman, Marka 
Shamalieh  

ليغعنوان التب عمان، ماركا الشمالية 11134-330118ص.ب   

Trademark 167942 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167942 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee , tea , cocoa , sugar , rice , flour and lotions made from 
cereals , honey , salt , mustard , vinegar , tomato sauces , ( 
condiment ) spices  

البن و الشاي والكاكاو والسكر و االرز ، الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب ، 
الملح و الخردل و الخل ، و صلصة الطماطم ، التوابل ) عسل النحل و العسل االسود ، 

 البهارات(

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name : Rajai , mohammad Issa Al-

Malak For Trading Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة رجائي ومحمد عيسى الملك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -  alswefih - 15 salahzheman 

street, P.O.Box: 815383, 11180 

 عنوان طالب التسجيل  11180, 815383شارع صالح سحيمات  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 815383-11180amman -  alswefih - 
15 salahzheman street 

ليغعنوان التب شارع صالح سحيمات -عمان 11180-815383ص.ب   

Trademark 167975 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167975 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biscuit wafers and chocolate  البسكويت والويفر والشوكوالته 

 

Date of 28/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/11/2019  

Applicant Name: Universal Industries Co. 

Ltd  

التسجيل:اسم طالب  .م.م.شركة الصناعات الدولية ذ  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, ahab, P.O.Box: 5, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 5عمان،  االردن  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5-11512Amman, Jordan  ليغعنوان التب عمان،  االردن11512-5ص.ب  

Trademark 167857 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167857 الصنف 



237 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

noodles,rice,cinnamon,(spice),cocoa,coffee,condiments,flour,oa

tmeal,barley meal,honey,salt yeast, custard, pepper,biscuits, 
wheat flour,halvah 

نودلز)معكرونه رقيقه(،ارز،قرفه)بهار(،كاكاو،قهوة،توابل،دقيق،دقيق الشوفان ،دقيق الشعير 

 فلفل،البسكويت،طحين،القمح،حالوة طحينية،العسل ،الملح،الخميره،كاسترد،

 

Date of 03/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2019  

Applicant Name: lam and ba"a lnternational 

lnvestments co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الم باء لالستثمارات الدولية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jardenz, P.O.Box: 5426, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5426الجاردنز  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5426-11953amman/jardenz  ليغعنوان التب الجاردنز-عمان 11953-5426ص.ب  

Trademark 167940 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167940 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

rice sugar coffee wheat flour salt ,tea, Flour األرز ، السكر ، القهوة ، دقيق القمح ، ، ملح الطعام ، شاي ، الطحين 

 

Date of 05/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Oday Khalid Mohamed 

bedier  

 اسم طالب التسجيل: عدي خالد محمد بدير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marka , P.O.Box: 426062, 11140  عنوان طالب التسجيل  11140, 426062ماركا   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 426062-11140amman - marka   ليغعنوان التب ماركا  -عمان 11140-426062ص.ب  

Trademark 167965 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167965 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

macaroni,vermicelli (ribbon), oats(crushed), vermicelli 

(noodles), flour,seasonings maize flakes, husked barley,ice tea, 
leaven, coffee, foods (farinaveous),rusks, 
cakes rice) 

توابل ، رقائق الذرة ، شعير معكرونة،شعيرية رقيقة، شوفان مطحون، شعيرية نودلز، دقيق، 

 مقشر ، شاي مثلج، خميرة ، قهوة، أغذية نشوية قرشلة، اقراص ارز

 

Date of 22/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/12/2019  

Applicant Name: lam and ba"a lnternational 

lnvestments co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الم باء لالستثمارات الدولية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jardenz, P.O.Box: 5426, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5426الجاردنز  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5426-11953amman/jardenz  ليغعنوان التب الجاردنز-عمان 11953-5426ص.ب  

Trademark 167943 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167943 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fresh freekeh zaetar .  فريكه وزعتر طازجة 

 

Date of 06/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

Applicant Name: Mohammad S. Abu 

Qayyas Sons Trading co  

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Wadi Rimam , amman, P.O.Box: 

214, 11601 

 عنوان طالب التسجيل  11601, 214وادي الرمم  ، عمان  ، ص.ب: -عماد 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 214-11601Amman -Wadi Rimam  ليغعنوان التب وادي الرمم  -عمان 11601-214.ب ص  

Trademark 167820 Class 31 31 التجاريةرقم العالمة  167820 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fresh pine nuts ,chickpeas , fresh, beans , fresh, lentils ,edible 
sesame unprocessed 

الصنوبر الطازجة والحمص والطازجة والفاصوليا والطازجة والعدس والسمسم الصالحة 
 غير المجهزة لألكل

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 

mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26السوق  ، ص.ب: ةخريب -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 26-11621amman - khurba market  ليغعنوان التب السوق ةخريب -عمان 11621-26ص.ب  

Trademark 167837 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 167837 الصنف 



242 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

seeds and fresh fruit and vegatables  البذور و الخضار و الفواكه الطازجه 

 

Date of 20/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2020  

Applicant Name: rawabi daboq for 

commarcial mediation 

 اسم طالب التسجيل: روابي دابوق للوساطة التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / dabouq, P.O.Box: 8, عنوان طالب التسجيل  , دابوق8عمان/ دابوق   ، ص.ب: دابوق 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 8-دابوقamman / dabouq  ليغعنوان التب قعمان/ دابوق  دابو-8ص.ب  

Trademark 167944 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 167944 الصنف 
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 XTEND  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pre-made carbonated and non-carbonated energy beverages  مسبقامشروبات الطاقة الغازية وغير الغازية المعدة 

 

Date of 11/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Scivation, Inc. اسم طالب التسجيل: .سايفيشين، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, USA 

، 77807اس. تراديشينز درايف، بريان، تكساس  3891
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192ن عما 921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167761 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167761 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coconut milk; coconut drinks; almond milk; almond drinks; 

flavored almond milk; flavored almond drinks; oat milk; oat 
drinks; rice drinks; hazelnut drinks; smoothies; light beverages, 
non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; plant-based 
beverages; nut-based beverages 

حليب جوز الهند، مشروبات جوز الهند، حليب اللوز، مشروبات اللوز، حليب اللوز المنكه، 

مشروبات اللوز المنكه، حليب الشوفان، مشروبات الشوفان، مشروبات األرز، مشروبات 
ة ة، المياه المعدنية والفوارالبندق، العصائر المثلجة، مشروبات خفيفة ومشروبات غير كحولي

)الغازية( وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

ومستخضرات اخرى لصنع المشروبات، مشروبات اساسها النبات، المشروبات التي اساسها 
 المكسرات.

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1389450 
Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1389450رقم االدعاء: 

 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 

vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: البرو، كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلين

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167651 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167651 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 

beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages، , Energy drink 

البيرة، المياه المعدينة والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات 

 الفواكه، العصائر والمستحضرات االخرى لعمل المشروبات ، مشروبات الطاقة  وعصائر 

 

Date of 06/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: J&B LIMITED  اسم طالب التسجيل: ليمتد  شركة جي اند بي 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rd floor, yamraj Building,   Market 3
3175Square, P.O.Box  ,Road TOWN ,

TORTOLA, British Virgin Islands.  ,
P.O.Box: 841153, 11184 

 -3175ص ب –ساحة السوق –بناية يامراج  –الطابق الثالث 
،   البريطانية .جزر فيرجن  –تورتوال –رود تاون 

 11184, 841153ص.ب:

ب التسجيل عنوان طال  

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-

11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

عمان 11184-841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية

الطابق ،  59، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 
 االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167847 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167847 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soft drinks; juices; beverages made of juice and flavoured juice; 
concentrates, syrups and powder for making soft drinks; 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages; 

energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, hypotonic 
drinks; fruit and vegetable drinks and juices; diet beverages; 
sports drinks; iced fruit drinks; iced drinks; flavoured drinks; 

non-carbonated, non-alcoholic frozen flavoured beverages; 
beverages enriched with added vitamins not for medical use; 
beers; blond beers; ales; stouts; low-alcohol beer; non-

alcoholic beer. 

المشروبات المرطبة، عصائر، مشروبات مصنوعة من عصير وعصير بنكهة، المركزات، 
لمساحيق لصنع المشروبات المرطبة، المياه الغازية والمعدنية، مشروبات غير األشربة وا

كحولية أخرى، مشروبات الطاقة، المشروبات التوترية، مشروبات مفرطة التوتر، مشروبات 

ناقصة التوتر، مشروبات وعصائر الفواكه والخضار، المشروبات الحميية، المشروبات 
ة، مشروبات مثلجة، مشروبات منكهة، مشروبات غير الرياضية، مشروبات الفواكه المثلج

مكربنة )غازية( وغير كحولية مجمدة ومنكهة، مشروبات مقوية بفيتامينات مضافة غير تلك 

لإلستخدام الطبي، البيرة، بيرة ذهبية، جعة، بيرة قوية قاتمة اللون، بيرة منخفضة الكحول، 
 بيرة غير كحولية.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (يفا)ففيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغالتب عنوان  

Trademark 167714 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167714 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beers; Non-alcoholic beverages; Carbonated (non-alcoholic) 
beverages; Mineral and aerated waters; Fruit beverages and 

fruit juices; Syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages, 

المياه الغازية  البيرة؛ المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات الغازية )غير الكحولية(؛
والمعدنية؛ مشروبات وعصائر الفواكه؛ االشربة وغيرها من المستحضرات لتحضير 

 المشروبات غير الكحولية.,

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 

silver, white and black as per the specimen filed at the 
Trademark Office 

طات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض اشترا

 واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167970 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167970 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices 

المشروبات الغير كحولية؛ المياه المعدنية والغازية؛ مشروبات مستخلصة من الفواكة 
 وعصائر الفواكة

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Aytac Gida Yatirim Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Sirketi 

 اسم طالب التسجيل: ايتاك جيدا ياتيريم سانايي في تيجاريت انونيوم شيركتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Istasyon Mahallesi Bedil Onu Mevkii 

Cerkes Cankiri Turkey 

استاسيون ماهلليسي، بيديل اونو ميفكيي سيركيس كانكيري 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  مكتب نادر جميل قمصية
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167644 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167644 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit drinks, fruit 

beverages, fruit nectar (beverages), fruit nectar beverages. 

المشروبات غير الكحولية؛ عصائر فواكه؛ مشروبات الفواكه؛ شراب الفواكه؛ نكتار الفاكهة 

 )مشروبات(؛ مشروبات نكتار الفاكهة.

 

Date of 08/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: Rauch Fruchtsafte GmbH اسم طالب التسجيل: راوخ فراتشسافت جي أم بي أتش 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Austria  عنوان طالب التسجيل  ، رانكويل، النمسا6830 -، ايه 1النجاسي 

Applicant for 
Correspondence 

Dana Int'l for Intellectual PropertyP.O.Box 
710915-11171Amman, Al-Rabeya, Al-
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl., 

عمان، 11171-710915ص.ب  الدانة الدولية للملكية الفكرية
 ، الطابق الثالث10الرابية، دوار الرابية، عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167933 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167933 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

juices and drinks   مشروبات وعصائر 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour red,  white according to the printfiled with the 

application.    

وذلك بموجب اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األحمر ،  واألبيض 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 14/11/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Hammoudeh Food 

Industries Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة حمودة للصناعات الغذائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marka shamalyeh -5 awwad al-

mkhaimar st., P.O.Box: 330488, 11134 

شارع عواد المخمير  ،  5-ماركا الشمالية  -عمان 

 11134, 330488ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 330488-11134amman - marka 
shamalyeh -5 awwad al-mkhaimar st. 

شارع  5-ماركا الشمالية  -عمان 11134-330488ص.ب 
 عواد المخمير

ليغعنوان التب  

Trademark 167950 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167950 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spirits [beverages]; rum; whisky; vodka; gin. .مشروبات كحولية; رم; ويسكي; فودكا; جن 

Date of 26/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: The Cornish Rum 

Company Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .ذا كورنيش رم كومباني ال تي دي

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Sovereign Distillery, Wilson Road,  

Huyton Business Park, Liverpool,  L36 
6AD, United Kingdom. 

ذا سوفيرجين ديستلري, ويلسون رود, هايتون بيزنس بارك, 

 ايه دي, المملكة المتحدة.6 36ليفربول, إل 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICESP.O.Box 925852-11190Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167691 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167691 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tequila; Vodka; Whisky; Arak; Gin; Cognac; Rum . التاكيال؛ فودكا؛ ويسكي؛ عرق؛ جن؛ الكونياك؛ رم 

Special condition:  Claiming Colors red, black and gold as per 
the specimen filed at the Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان االحمر، االسود والذهبي حسب النموذج  المودع 
 لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 24/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: Cocamela Manufacturing 

and Fillers Company 

 اسم طالب التسجيل: وتعبئة المشروباتكوكميال لصناعة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah Industrial City - Sahab 

11512 Po Box 91 Jordan, P.O.Box: 3308, 
11181 

  91ص.ب  11512سحاب  -مدينة الملك عبدهللا الصناعية 

 11181, 3308االردن  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية 
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167664 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167664 الصنف 



253 
 

 

  

  
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages (except beers and wines) )المشروبات الكحولية )باستثناء البيرة والنبيذ 

 

Date of 21/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Pernod Ricard India 

Private Limited 

 اسم طالب التسجيل: بيرنود ريكارد انديا برايفت ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5th Floor, D-3 District Center Saket, New 

Delhi 110017, India 

ديستريكت سنتر ساكيت، نيو ديلهي  3-الطابق الخامس، دي

 ،  الهند110017

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167871 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167871 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beer; whisky المشروبات الكحولية ، ما عدا البيرة؛ الويسكي 

Date of 15/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Beam Suntory UK Limited اسم طالب التسجيل: بيم سانتوري يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address 2 Longwalk Road, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex England UB11 1BA 

United Kingdom 

لونجووك رود، ستوكلي بارك اوكسبريدج، ميدلسكس  2
 بي ايه  المملكة المتحدة 1 11انجلترا، يو بي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167815 Class 33 33 العالمة التجاريةرقم  167815 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcohol beverage   المشروبات الكحولية 

Date of 30/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  30/12/2019  

Applicant Name: sad abujaber& sons 

co.ltd. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سعد ابو جابر واوالده ذات مسؤولية محدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ marka / al souhat street , 

P.O.Box: 312, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 312عمان / ماركا / شارع الصهاة   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 312-11118amman/ marka / al 
souhat street  

ليغعنوان التب عمان / ماركا / شارع الصهاة 11118-312ص.ب   

Trademark 167946 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167946 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

molassess المعسل 

 

Date of 16/04/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  16/04/2018  

Applicant Name: anwer mahmoud 

mohammad jado  

 اسم طالب التسجيل: انور محمود محمد جادو 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa -dowen towen, P.O.Box: 1235, 11953  1235شارع بغداد   ، ص.ب:-الوسط التجاري -الزرقاء ,

11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1235-11953zarqa -dowen towen  ليغعنوان التب شارع بغداد -الوسط التجاري -الزرقاء 11953-1235ص.ب  

Trademark 167640 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167640 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Molasses  معسل 

Date of 05/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2019  

Applicant Name: Adalya Company for 

Molasses Manufacturing  

 اسم طالب التسجيل: شركة اضاليا لصناعة وتعبئة المعسل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarga/ refinery str , P.O.Box: 3266, 13111 :عنوان طالب التسجيل  13111, 3266الزرقاء/شارع المصفاة/    ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 3266-13111zarga/ refinery str   ليغعنوان التب الزرقاء/شارع المصفاة/  13111-3266ص.ب  

Trademark 167678 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167678 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Molasses  معسل 

 

Date of 05/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2019  

Applicant Name: Adalya Company for 

Molasses Manufacturing  

 اسم طالب التسجيل: شركة اضاليا لصناعة وتعبئة المعسل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarga/ refinery str , P.O.Box: 3266, 13111 :عنوان طالب التسجيل  13111, 3266الزرقاء/شارع المصفاة/    ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 3266-13111zarga/ refinery str   ليغعنوان التب الزرقاء/شارع المصفاة/  13111-3266ص.ب  

Trademark 167679 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167679 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, processed or unprocessed; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, rolling tobacco, pipe 

tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes 
(other than for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco 

jars, cases for cigarettes, cases for cigars, cases for cigarillos, 
and ashtrays for smokers; pipes, pocket machines for rolling 
cigarettes, lighters for smokers; matches. 

التبغ المصنّع أو غير المصّنع؛ منتجات التبغ بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع 
ت )عدا عّما كان لالستخداماوتبغ اللف وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط وبدائل التبغ 

الطبية(؛ مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر 
وأوعية التبغ وعلب السجائر وعلب السيجار وعلب السيجار الرفيع ومنافض للمدخنين؛ 

 الغاليين وآالت الجيب للف السجائر ووالعات للمدخنين؛ أعواد الثقاب

Date of 29/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Villiger Soehne AG اسم طالب التسجيل: فيليغر سوهن ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dorf 5735 Pfeffikon LU Switzerland  عنوان طالب التسجيل  بفيفيكون أل يو سويسرا 5735دورف 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167883 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167883 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; Cigarettes; Cigars; Cigarillos; Filters (Cigarette-

); smokers ’ articles; Smokers (Lighters for-); matches; 
Match boxes. 

ت المدخنين، والعاالتبغ، سجائر، سيجار، سيجاريلو )سيجار رفيع(، فالتر للسجائر، أدوات 

 للمدخنين، أعواد الثقاب، علب كبريت.

 

Date of 02/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: Oriental Group Panama 

Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أوريانتال جروب بنما إنك

Nationality     : PANAMA جنسية الطالب بنما: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle 4 Final, Avenida 5 ta, France, Field, 

Colon Freezone, Panama. 

تي ايه، فرانس فيلد، كولون فري  5سيللي فاينال، أفيليدا  4

 زوون، بنما.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167926 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167926 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Nicotine-based liquid, namely, liquid nicotine used to refill 

electronic cigarettes; cartridges sold filled with liquid nicotine 
for electronic cigarettes; electronic cigarette refill liquids, 
namely, chemical flavorings in liquid form used to refill 

electronic cigarettes; cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; electronic 
cigarettes; electronic smoking vaporizers, namely, electronic 

cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution form other 
than for medical purposes for electronic cigarettes. 

السوائل التي أساسها النيكوتين وتحديًدا النيكوتين السائل المستخدم إلعادة تعبئة السجائر 

اإللكترونية؛ الخراطيش التي تباع مليئة بالنيكوتين السائل للسجائر اإللكترونية؛ السوائل 
لكترونية وتحديًدا المنكهات الكيميائية السائلة المستخدمة المستخدمة إلعادة تعبئة السجائر اإل

إلعادة تعبئة السجائر اإللكترونية؛ الخراطيش التي تباع مليئة بمنكهات كيميائية سائلة 

للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ مبخرات التدخين اإللكترونية وتحديًدا السجائر 
 ة بخالف المستخدمة األغراض الطبية للسجائر اإللكترونية.اإللكترونية؛ بدائل التبغ السائل

 

Date of 02/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: JUUL Labs, Inc. اسم طالب التسجيل: .جول البس، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 560 20th Street, Building 104, San 
Francisco, California 94107 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 104، بيلدينغ 20ستريت  056
94107 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

-435ص.ب األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167832 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167832 الصنف 



262 
 

 

   

 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. 

السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛ 
ين التي توضع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكهات عدا عن السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخ

الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التبخير للتبغ؛ أجهزة التبخير 

الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكهات كيماوية 
ائر اإللكترونية التي تتكون من نكهات بشكل سائل عدا عن للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السج

الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين 

السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير 
 عات للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ وال

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: JT International S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.جيه تي انترناشونال اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,  
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيف،  سويسرا 1202، رو كازم رادجافي، 8

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167876 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167876 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 

tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 

implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 

electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 

electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 

essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

ائر، التبغ ، مستلزمات المدخنين، صناديق السيجار المرطبة، بدائل التبغ، السج

قواطع)قاطعات السيجار(، السيجار، منافض السجائر للمدخنين، السجائر اإللكترونية، 
خراطيش السجائر اإللكترونية، العصي لتنظيف و تطهير السجائر اإللكترونية، أدوات لتنظيف 

ظيف للسجائر اإللكترونية ، فوط تنظيف للسجائر اإللكترونية، السجائر اإللكترونية، فرش تن

فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، العصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر 
اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة لإلستخدام في السجائر 

دام في السجائر اإللكترونية، محاليل النيكوتين السائلة اإللكترونية، محاليل النكوتين لالستخ

لالستخدام في السجائر اإللكترونية،  علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل 
الرقبة للسجائر اإللكترونية،  منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 

ونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكتر

منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها بالسجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين ) تشمل 
 الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0044211 
Claim Date: 22/03/2019 

 KRاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 

 40-2019-0044211رقم االدعاء: 
 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167759 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167759 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. 

السجائر اإللكترونية؛ علب السجائر اإللكترونية؛ علب مستلزمات السجائر اإللكترونية؛ 
ع في الفم للسجائر اإللكترونية؛ النكهات عدا عن السجائر؛ السيجار؛ قطع التدخين التي توض

الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التبخير للتبغ؛ أجهزة التبخير 

الستخدامات التدخين؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ العبوات المباعة معبأة بنكهات كيماوية 
ونية التي تتكون من نكهات بشكل سائل عدا عن للسجائر اإللكترونية؛ سوائل السجائر اإللكتر

الزيوت العطرية المستخدمة إلعادة تعبئة عبوات السجائر اإللكترونية؛ محاليل النيكوتين 

السائلة للسجائر اإللكترونية؛ بدائل التبغ؛ التبغ؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير 
 ن؛ مستلزمات المدخنين ومنتجات التبغ.االستخدامات الطبية؛ المنافض؛ والعات للمدخني

Date of 04/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: JT International S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.جيه تي انترناشونال اس 

Nationality    : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,  
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيف، سويسرا 1202، رو كازم رادجافي، 8

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167786 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167786 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco substitutes 

(not for medical purposes);tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 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. 

 التبغ الخام« تدخين االلكتروني المبخرات السلكية للسجانئر االلكترونية واجهزة ال
جهزة ا« بدائل التبغ )لغير االغراض الطبية(منتجات التبغ التي يتم تسخينها « او المصنع 

او التبغ نت اجل اطالق رذاذ النيكتوتين  الكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر
 لتدخين؛ اجهزة ا«االلكترونيةمحاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر  «لالستتنشاق
اجهزة  «السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية  السجائر االلكترونية ,االلكتروني 

  اجهزة التبخير بالفم للمدخنين« النيكوتين المحتوي على رذاذ  الكترونية الستنشاق
 قطع« ونية مستلزمات المدخنين للسجائر االلكتر« منتجات التبغ وبدائل التبغ 

 واالجهزة الطفاء 34ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة في الفئة 

 السجائر المسخنة والسيجار باالضافة الى اعواد التبغ المسحني . علب السجائر
 االلكترونية القابلة العادة الشحن.

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give 
owners the exclusive right to use(ghalyoon) separately from the 

mark. 

التنازل: ان تسجيل  هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق  باستعمال  ) غليون( بمعزل 
 عن العالمة .

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Date of 22/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

Applicant Name: Al Nabatyyeen Electronic 

Cigarette Trading  

التسجيل:اسم طالب  شركة النبطيين لتجارة السجائر االلكترونية   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman =-234 wadi saqra -arar street, 

P.O.Box: 1448, 11821 

 عنوان طالب التسجيل  11821, 1448عرار   ، ص.ب:ش -وادي صقره -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1448-11821amman =-234 wadi 
saqra -arar street 

ليغعنوان التب ش عرار -وادي صقره -عمان 11821-1448ص.ب   

Trademark 167839 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167839 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics trading  تجارة مواد التجميل 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Date of 09/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلب تاريخ ايداع 09/04/2019  

Applicant Name: Eleanor Trading Co اسم طالب التسجيل: شركة الينور للتجارة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -wasfi al tal str , P.O.Box: 4000, 

11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 4000ش وصفي التل   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 4000-11953Amman -wasfi al tal 
str  

ليغعنوان التب ش وصفي التل  -عمان 11953-4000ص.ب   

Trademark 167856 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167856 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and beverage trade wholesale and retail ,advertising  
,advertising and marketing in the field of food and juices 

wholesale and retail  

تجارة المواد الغذائية والعصائر بالجملة والمفرق والدعاية واالعالن والتسويق في مجال 
 المواد الغذائية والعصائر بالجملة والمفرق 

 

Date of 02/07/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:الطلبتاريخ ايداع  02/07/2018  

Applicant Name: portland gold for food 

Industries co 

 اسم طالب التسجيل: شركة بورتالند الذهبية للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address sahab , P.O.Box: 10117, 11151  عنوان طالب التسجيل  11151, 10117بجانب ترخيص سحاب   ، ص.ب:-سحاب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 10117-11151sahab   ليغعنوان التب بجانب ترخيص سحاب -سحاب 11151-10117ص.ب  

Trademark 167865 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167865 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

consulting in the field of business development and support 
services, consultations in the field of markeing and business 
management , marketing consulting 

استشارات في مجال التسويق وادارة تقديم استشارات في مجال دعم وتطوير االعمال,تقديم 
 االعمال ,استشارات تسويقية

 

Date of 16/12/2018 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2018  

Applicant Name: al hasan for business 

development co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الحسن لتطوير االعمال

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ mecca str, P.O.Box: 810365, 

11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 810365عمان/ش مكة  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 810365-11181amman/ mecca str  ليغعنوان التب عمان/ش مكة11181-810365ص.ب  

Trademark 167928 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167928 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Co-working facilities equipped with private offices, office 
equipment, mailroom, printing center, receptionist, kitchen, 

meeting rooms, telecommunications equipment and other office 
amenities; business information services; providing work space 
containing business equipment and other amenities to 

emerging, start-up and existing companies; business 
development services in the nature of providing start-up 
support for businesses of others; providing office support 

services; online business networking services; business 
negotiation with providers of insurance, banking, credit card 
processing, travel and transportation services, to enable 

participant members of a business community to obtain 
discounts on the purchase of those services from others; 
computer assisted business information and research services; 

assistance and advice regarding business location; arranging 
and conducting special events, parties, camps, and concerts for 
advertising and promotional purposes; job listing services, 

career placement services, providing on-line employment 
information in the field of careers, job listings, job resources 
and resumes; job placement; personnel placement and 

recruitment; providing on-line employment placement services 
in the nature of matching resumes and potential employers; 
providing career information; business networking services 

خدمات مرافق العمل المشترك المجهزة بمكاتب خاصة واجهزة مكتبية وغرفة البريد ومركز 
الطباعة واالستقبال والمطبخ وغرفة االجتماعات ومعدات االتصاالت بعيدة المدى وغيرها من 

سية؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال االعمال؛ توفير مساحات مستلزمات المكاتب األسا
العمل التي تتضّمن معّدات العمل وغيرها من المستلزمات األساسية للشركات حديثة اإلنشاء 

والقائمة؛ خدمات تطوير األعمال على شكل تقديم دعم البدء للشركات من اآلخرين؛ توفير 

ال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ التفاوض التجاري خدمات دعم المكاتب؛ خدمات شبكات األعم
مع مقدمي التأمين والعمليات المصرفية ومعالجة بطاقات االئتمان وخدمات السفر والنقل 

لتمكين األعضاء المشاركين في مجتمع األعمال من الحصول على خصومات على شراء تلك 

والخدمات البحثية؛ المساعدة الخدمات من اآلخرين؛ المعلومات التجارية بمساعدة الحاسوب 
والمشورة فيما يتعلق بموقع العمل؛ تنظيم وعقد الفعاليات الخاّصة والحفالت والمخيمات 
والحفالت الموسيقية ألغراض الدعاية والترويج؛ خدمات إعداد قوائم األعمال وخدمات 

ال في مجالتعيين والتوظيف في المهن المناسبة وتوفير معلومات التوظيف عبر اإلنترنت 
الوظائف وقوائم الوظائف وموارد العمل والسير الذاتية؛ خدمات تنسيب الوظائف؛ خدمات 

تنسيب وتوظيف الموظفين؛ توفير خدمات التوظيف على االنترنت على شكل مطابقة السير 

 الذاتية وأرباب العمل المحتملين؛ توفير المعلومات المهنية؛ خدمات ربط شبكات العمل

Priority claim:  Claim Country: MY 
Claim No.: 2018069090 

Claim Date: 18/09/2018 

 MYاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018069090رقم االدعاء: 

 18/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011نيويورك ستريت، نيويورك،  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL 
PROPERTYP.O.Box 840553-1118456, 
PRINCE SHAKER BIN ZAID 

ST.,SHEMISSANI 

 1118456-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكية الفكرية
 زيد, الشميساني االردنشارع االمير شاكر بن 

ليغعنوان التب  

Trademark 167974 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167974 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail and wholesale services connected with the sale of goods 

in class 7, class 9, class 11 and class 14; retail and wholesale 

services connected with the sale of computer equipment and 

peripherals and home entertainment apparatus and with the 

following goods, namely, data processing apparatus, computer 

memory devices, recorded computer operating programs, 

computer peripheral devices, recorded computer software, 

microprocessors, monitors (computer hardware,; central 

processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards 

(integrated circuit cards), recorded computer programs, 

electronic publications (downloadable), computer programs 

(downloadable software), readers (data processing equipment, 

USB flash disks; surveillance programs (computer programs); 

computer game software, downloadable music files, 

downloadable video files, counters, quantity indicators, 

electronic tags for goods, electronic notice boards, electronic 

bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers lights, 

signal lights, luminous or mechanical signal panels, luminous or 

mechanical signals, intercommunications apparatus, video 

telephones, network communications equipment, radio 

equipment, radar equipment, electro-dynamic apparatus for the 

remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-

board computers), Global Positioning System (GPS) devices, 

optical communication instruments, recording devices, video 

recorders, camcorders, portable media players, self-motion 

advertising machine, audio and video receivers, editing 

applications for cinematographic films, cameras (photography), 

speed measuring apparatus (photography), flashlights 

(photography), observation instruments, audiovisual teaching 

apparatus, detectors, speed checking apparatus for vehicles, 

lasers (not for medical purposes), simulators for the steering and 

control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical 

apparatus and instruments, optical lenses, power material 

(wires, cables), semiconductor apparatus, video display screens, 

remote control devices, sensors (electric), light regulators 

(electric), protection devices for personal use against accidents, 

theft prevention installations (electric), fire alarms, smoke 

.خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطة ببيع البضائع المذكورة في 
بيع ؛ خدمات البيع بالتجزئة وال14والفئة  11والفئة  9والفئة  7الفئة 

بالجملة المرتبطة ببيع معدات الكمبيوتر وملحقاتها وأجهزة الترفيه المنزلي 

باإلضافة إلى السلع التالية، وهي أجهزة معالجة البيانات، أجهزة ذاكرات 
الكمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 

لة، ومعالجات بيانات صغيرة ، شاشات عرض وبرمجيات كمبيوتر مسجًّ

]أجزاء كمبيوتر[؛ وحدات معالجة مركزية، بطاقات الدارات المتكاملة، بطاقات 
ذكية )بطاقات الدارات المتكاملة(، برامج الكمبيوتر المسجلة، منشورات 

إلكترونية قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، قارئات 

قل تتابعي مشترك؛ برامج المراقبة ]معدات معالجة بيانات[، مشغل ومضي لنا
)برامج الكمبيوتر(؛ برنامج ألعاب الكمبيوتر، ملفات الموسيقى قابلة للتنزيل، 

ملفات الفيديو القابلة للتنزيل، عدادات، مؤشرات الكمية، العالمات بطاقات 

بيانية إلكترونية للبضائع، لوحات إعالنات إلكترونية، اللوحات اإلعالنية 
إشارات إلكترونية مضيئة، أضواء وماضة، أضواء إشارة،  اإللكترونية،

لوحات إشارة مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية، أجهزة اتصال داخلي، 

هواتف فيديو، معدات شبكة االتصاالت، أجهزة راديو، أجهزة رادار، أجهزة 
إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر 

طبلوني[، نظام تحديد الموقع العالمي، أدوات االتصاالت البصرية، أدوات 

تسجيل ، مسجالت فيديو، كاميرات فيديو، مشغالت وسائط محمولة، آلة 
دعاية ذاتية الحركة، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات إعداد أفالم 

رعة ياس السالتصوير السينمائي، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة ق

]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة إضاءة وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[، 
أدوات رصد، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، كواشف، أجهزة ضبط السرعة 

للمركبات، أجهزة ليزر )ليست لغايات طبية(، أجهزة تمثيلية للقيادة والتحكم 

الحرارة، أجهزة  بالمركبات، أجهزة قياس كثافة السوائل، مؤشرات درجة
وأدوات بصرية، عدسات بصرية، مواد الطاقة )األسالك والكابالت(، أجهزة 

شبه موصالت، شاشات عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن بعد، مجسات 

كهربائية، منظمات الضوء )الكهربائية(، أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام 
ر ضد الحريق، كواشف الشخصي، أجهزة كهربائية لمنع السرقة، أدوات إنذا

الدخان، أجهزة إنذار صوتية ، أجهزة إنذار، أقفال كهربائية، طنانات، أجهزة 

إنذار ضد السرقة، نظارات، خاليا غلفانية، أجزاء بطاريات، صور كرتونية 
متحركة، أجهزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف الى الوجه، أقفال 

لتسجيل لوحات القيادة، أجراس   لألبواب بواسطة بصمة األصبع، كاميرا

]أدوات إنذار[، أقراص تخزين، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى 
]وصالت كهربائية[، درع ومنصة  للكاميرات، بطاريات كهربائية، جهاز 

توجيه، روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي، 

بيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل، روبوتات للمراقبة األمنية، منصات برامج الكم
أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس، عصاة السلفي 

]ذات قائمة واحدة تحمل باليد[، أجهزة إلكترونية لعرض األرقام، أجهزة 

عرض الشرائح، أجهزة عرض الشرائح، لوحات مفاتيح كهربائية، مفاتيح 
كية، ثيرموستات )منظمات الحرارة(، أنابيب كهربائية، مفاتيح زمنية أتوماتي

للتخاطب، ميكروفونات، خزائن للمكبرات الصوت، لوحات تحكم ، أجهزة 

مرسلة مجيبة، خافتات ]منظمات[ ]كهربائية[ للضوء، أجهزة تحليل الهواء، 
خدمة الوصول إلى الشبكة؛ عرض البضائع على وسائل التواصل لغايات البيع 

ملة؛ إدارة الشؤون التجارية لمحالت البيع بالتجزئة بالتجزئة والبيع بالج

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 أل تي دي  .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167954 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167954 الصنف 
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detectors, sound alarms, alarms, electric locks, buzzers, anti-

theft alarming apparatus, eyeglasses, galvanic cells, 

accumulator cells, animated cartoons, lookout (smart door 

viewer with face recognition), smart fingerprint door lock, 

dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, 

sockets and other contacts [electric connections], shield and 

stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots 

with artificial intelligence, security surveillance robots, 

computer software platforms (recorded or downloadable), 

wearable computers, selfie sticks [hand-held monopods], 

electronic numeric displays, slide projectors / transparency 

projection apparatus, switchboards, switches (electric), time 

switches (automatic), thermostats, speaking tubes, 

microphones, cabinets for loudspeakers, control panels, 

transponders, light dimmers [regulators] (electric), air analysis 

apparatus, and network access server; presentation of goods on 

communications media for retail and wholesale purposes; 

administration of the business affairs of retail and wholesale 

stores; business management consulting with relation to 

strategy, marketing, production, personnel and retail and 

wholesale sale matters; advertising, marketing and promotional 

services; distributorship services connected with the sale of 

goods in class 7, class 9, class 11 and class 14; distributorship 

services connected with the sale of computer equipment and 

peripherals and home entertainment apparatus and with the 

following goods, namely, data processing apparatus, computer 

memory devices, recorded computer operating programs, 

computer peripheral devices, recorded computer software, 

microprocessors, monitors (computer hardware), central 

processing unit (CPU), integrated circuit cards, smart cards 

(integrated circuit cards), recorded computer programs, 

electronic publications (downloadable), computer programs 

(downloadable software), readers (data processing equipment), 

USB flash disks, surveillance programs (computer programs), 

computer game software, downloadable music files, 

downloadable video files, counters, quantity indicators, 

electronic tags for goods, electronic notice boards, electronic 

bulletin boards, luminous electronic indicators, blinkers lights, 

signal lights, luminous or mechanical signal panels, luminous or 

mechanical signals, intercommunications apparatus, video 

telephones, network communications equipment, radio 

equipment, radar equipment, electro-dynamic apparatus for the 

remote control of signals, navigation apparatus for vehicles (on-

board computers), Global Positioning System (GPS) devices, 

optical communication instruments, recording devices, video 

recorders, camcorders, portable media players, self-motion 

advertising machine, audio and video receivers, editing 

applications for cinematographic films, cameras (photography), 

speed measuring apparatus (photography), flashlights 

(photography), observation instruments, audiovisual teaching 

apparatus, detectors, speed checking apparatus for vehicles, 

lasers (not for medical purposes), simulators for the steering and 

control of vehicles, hydrometers, temperature indicators, optical 

apparatus and instruments, optical lenses, power material 

(wires, cables), semiconductor apparatus, video display screens, 

remote control devices, sensors, electric, light regulators 

والبيع بالجملة؛ استشارات إدارة األعمال التجارية فيما يتعلق باالستراتيجية، 
والتسويق، واإلنتاج، والتوظيف، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة؛ خدمات 

اإلعالن والتسويق و الترويج؛ خدمات التوزيع المرتبطة ببيع البضائع 
؛ خدمات التوزيع 14والفئة  11والفئة  9والفئة  7لمذكورة في الفئة ا

المرتبطة ببيع معدات الكمبيوتر وملحقاتها وأجهزة الترفيه المنزلي باإلضافة 

إلى السلع التالية، وهي أجهزة معالجة البيانات، أجهزة ذاكرات الكمبيوتر، 
تر، وبرمجيات برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، وأجهزة ملحقة بالكمبيو

لة، ومعالجات بيانات صغيرة، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[؛  كمبيوتر مسجًّ

وحدات معالجة مركزية، بطاقات الدارات المتكاملة، بطاقات ذكية )بطاقات 
الدارات المتكاملة(، برامج الكمبيوتر المسجلة، منشورات إلكترونية قابلة 

تنزيل[، قارئات ]معدات معالجة للتنزيل، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة لل

بيانات[، مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ برامج المراقبة )برامج 
الكمبيوتر(؛ برنامج ألعاب الكمبيوتر، ملفات الموسيقى قابلة للتنزيل، ملفات 

الفيديو القابلة للتنزيل، عدادات، مؤشرات الكمية، العالمات بطاقات بيانية 

ت إعالنات إلكترونية، اللوحات اإلعالنية اإللكترونية، إلكترونية للبضائع، لوحا
إشارات إلكترونية مضيئة، أضواء وماضة، أضواء إشارة، لوحات إشارة 

مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية، أجهزة اتصال داخلي، هواتف فيديو، 

معدات شبكة االتصاالت، أجهزة راديو، أجهزة رادار، أجهزة إلكتروديناميكية 
كم عن بعد باإلشارات، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، نظام للتح

تحديد الموقع العالمي، أدوات االتصاالت البصرية، أدوات تسجيل ، مسجالت 

فيديو، كاميرات فيديو، مشغالت وسائط محمولة، آلة دعاية ذاتية الحركة، 
ي، ر السينمائأجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات إعداد أفالم التصوي

كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة قياس السرعة ]للتصوير 

الفوتوغرافي[، أجهزة إضاءة وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أدوات رصد، 
أجهزة تعليم سمعية وبصرية، كواشف، أجهزة ضبط السرعة للمركبات، 

ات، كم بالمركبأجهزة ليزر )ليست لغايات طبية(، أجهزة تمثيلية للقيادة والتح

أجهزة قياس كثافة السوائل، مؤشرات درجة الحرارة، أجهزة وأدوات بصرية، 
عدسات بصرية، مواد الطاقة )األسالك والكابالت(، أجهزة شبه موصالت، 

شاشات عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن بعد، مجسات كهربائية، منظمات 

خدام الشخصي، أجهزة الضوء )الكهربائية(، أجهزة واقية من الحوادث لالست
كهربائية لمنع السرقة، أدوات إنذار ضد الحريق، كواشف الدخان، أجهزة 

إنذار صوتية ، أجهزة إنذار، أقفال كهربائية، طنانات، أجهزة إنذار ضد 

السرقة، نظارات، خاليا غلفانية، أجزاء بطاريات، صور كرتونية متحركة، 
الى الوجه، أقفال لألبواب أجهزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف 

بواسطة بصمة األصبع، كاميرا  لتسجيل لوحات القيادة، أجراس ]أدوات 

إنذار[، أقراص تخزين، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت 
كهربائية[، درع ومنصة  للكاميرات، بطاريات كهربائية، جهاز توجيه، 

صطناعي، روبوتات روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء اال

للمراقبة األمنية، منصات برامج الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل، أجهزة 
كمبيوتر قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس، عصاة السلفي ]ذات 
قائمة واحدة تحمل باليد[، أجهزة إلكترونية لعرض األرقام، أجهزة عرض 

تيح كهربائية، مفاتيح كهربائية، الشرائح، أجهزة عرض الشرائح، لوحات مفا
مفاتيح زمنية أتوماتيكية، ثيرموستات )منظمات الحرارة(، أنابيب للتخاطب، 

ميكروفونات، خزائن للمكبرات الصوت، لوحات تحكم ، أجهزة مرسلة مجيبة، 

خافتات ]منظمات[ ]كهربائية[ للضوء، أجهزة تحليل الهواء؛ خدمة الوصول 
راد والتصدير، الوساطة والتفاوض بشأن العقود إلى الشبكة؛ خدمات االستي

]لآلخرين[؛ خدمات الشراء لآلخرين؛ خدمات المساعدة في األعمال، وإدارة 

األعمال؛ خدمات تحليل األعمال وأبحاث األعمال وتقديم األعمال، وتوجيه 
المعلومات واألخبار عن األعمال؛ عرض السلع والخدمات عن طريق الوسائل 

وكذلك لصالح  ما يسمى بتوفير قنوات اتصال لخدمات التسوق اإللكترونية، 

 للمستهلكين األوفياء. عن بعد والتسوق المنزلي؛ إدارة برامج المكافآت
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(electric), protection devices for personal use against accidents, 

theft prevention installations (electric), fire alarms, smoke 

detectors, sound alarms, alarms, electric locks, buzzers, anti-

theft alarming apparatus, eyeglasses, galvanic cells, 

accumulator cells, animated cartoons, lookout (smart door 

viewer with face recognition), smart fingerprint door lock, 

dashboard camera, bells [warning devices], hard disk, plugs, 

sockets and other contacts [electric connections], shield and 

stand for cameras, batteries (electric), router, humanoid robots 

with artificial intelligence, security surveillance robots, 

computer software platforms (recorded or downloadable), 

wearable computers, selfie sticks [hand-held monopods], 

electronic numeric displays, slide projectors / transparency 

projection apparatus, switchboards, switches (electric), time 

switches (automatic), thermostats, speaking tubes, 

microphones, cabinets for loudspeakers, control panels, 

transponders, light dimmers [regulators] (electric), and air 

analysis apparatus; network access server import and export 

services; mediation and negotiation of contracts [for others]; 

procurement services for others; business assistance, 

management and administrative services; business analysis, 

research and information services; demonstration of goods and 

services by electronic means, also for the benefit of the so 

called teleshopping and home shopping services; administration 

of consumer loyalty programs 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

foodstuff food dealers تجارة المواد الغذائية 

 

Date of 09/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: Sa'ad Suleiman 

Mohammed Abu Odeh/ 
Sa'ad Abu Odeh Markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عودة  /سعدي سليمان محمد ابو عودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address Amman - Khurba Market , P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريبة السوق   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 26-11621Amman - Khurba Market   ليغعنوان التب خريبة السوق  -عمان 11621-26ص.ب  

Trademark 167836 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167836 الصنف 
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  SOLFL  

 
 

 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Providing co-working facilities equipped with desks, private 
offices, office equipment, mailroom, printing center, 
receptionist, kitchen, meeting rooms, telecommunications 

equipment and other office amenities; business information 
services; incubation services, namely, providing work space 
containing business equipment and other amenities to 

emerging, start-up and existing companies; business 
development services, namely, providing start-up support for 
businesses of others; providing office support services; online 

business networking services; business consultation services 
in the nature of office space design; business management and 
organization consultancy; business data analysis; market 

analysis; market analysis and research services; real estate 
marketing analysis; providing electronic tracking of real estate 
assets to others for business purposes; planning, design, 

development, maintenance, tracking and reporting of real estate 
construction projects for third parties; providing office support 
staff services; project management services for others; 

business consulting services in the fields of spatial layout and 
infrastructure architecture and interior design; consulting 
services in the field of spatial management to optimize business 

process efficiency and decision-making; computer-aided 
optimization and management, namely, managing logistics and 
physical spaces; convenience stores, on-line convenience 

stores, computer services, namely services to facilitate the 
sales of goods and services via the global electronic 
communications network; providing an on-line searchable 

database for the sale of goods and services of others; providing 
an on-line searchable ordering guide for locating, organizing 
and presenting goods and services of other on-line vendors; gift 

and sundries retail services; advertising; business 
management; business administration; office functions. 

خدمات توفير مرافق العمل المشترك المجهزة بمناضد ومكاتب خاصة واجهزة مكتبية وغرف 
جتماعات ومعدات االتصاالت البريد ومراكز الطباعة ومناطق استقبال ومطابخ و غرف اال

بعيدة المدى وغيرها من مستلزمات المكاتب األساسية؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال 

االعمال؛ خدمات مساعدة الشركات الناشئة، تحديدا: توفير مساحات العمل التي تتضّمن 
والقائمة؛  معّدات العمل وغيرها من المستلزمات األساسية للشركات الناشئة وحديثة اإلنشاء

خدمات تطوير األعمال التجارية تحديدا: تقديم الدعم التأسيسي ألعمال اآلخرين؛ توفير خدمات 

اإلسناد المكتبي؛ خدمات شبكات األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات استشارات األعمال 
ت ال؛ خدماعلى شكل تصميم المساحات المكتبية؛ خدمات تقديم استشارات ادارة و تنظيم االعم

تحليل البيانات التجارية؛ خدمات تحليل األسواق؛ خدمات تحاليل وبحوث األسواق؛ خدمات 

تحليل التسويق العقاري؛ خدمات توفير التتبع اإللكتروني لألصول العقارية لآلخرين لألغراض 
التجارية؛ خدمات تخطيط وتصميم وتطوير وصيانة وتتبع وإعداد تقارير عن مشاريع اإلنشاء 

العقاري ألطراف ثالثة؛ توفير خدمات كوادر اإلسناد المكتبي؛ خدمات إدارة المشاريع 

لآلخرين؛ خدمات االستشارات التجارية في مجاالت التخطيط المكاني وهندسة البنية التحتية 
والتصميم الداخلي؛ الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة المكانية لتحسين كفاءة عمليات 

القرار؛ خدمات التحسين واإلدارة بمساعدة الحاسوب، تحديدا: إدارة الخدمات األعمال وصنع 

اللوجستية والمساحات المادية؛ خدمات المتاجر  وخدمات المتاجر على االنترنت وخدمات 
الحاسوب، تحديدا: خدمات تسهيل بيع البضائع والخدمات عبر شبكات االتصال اإللكترونية 

ات قابلة للبحث عبر اإلنترنت لبيع سلع وخدمات اآلخرين؛ توفير العالمية ؛ توفير قواعد بيان

دليل طلب قابل للبحث على اإلنترنت لتحديد مواقع وتنظيم وعرض السلع والخدمات للبائعين 
اآلخرين على اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة للهدايا والمتفرقات؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ 

 تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية.خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات 

Priority claim:  Claim Country: MU 

Claim No.: MU/M/2018/28297 
Claim Date: 15/11/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

  MU/M/ 28297/2018/رقم االدعاء:
 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167895 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167895 الصنف 
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 STUDENT OF LIFE FOR LIFE  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing co-working facilities equipped with desks, private 
offices, office equipment, mailroom, printing center, 

receptionist, kitchen, meeting rooms, telecommunications 
equipment and other office amenities; business information 
services; incubation services, namely, providing work space 

containing business equipment and other amenities to 
emerging, start-up and existing companies; business 
development services, namely, providing start-up support for 

businesses of others; providing office support services; online 
business networking services; business consultation services 
in the nature of office space design; business management and 

organization consultancy; business data analysis; market 
analysis; market analysis and research services; real estate 
marketing analysis; providing electronic tracking of real estate 

assets to others for business purposes; planning, design, 
development, maintenance, tracking and reporting of real estate 
construction projects for third parties; providing office support 

staff services; project management services for others; 
business consulting services in the fields of spatial layout and 
infrastructure architecture and interior design; consulting 

services in the field of spatial management to optimize business 
process efficiency and decision-making; computer-aided 
optimization and management, namely, managing logistics and 

physical spaces; convenience stores, on-line convenience 
stores, computer services, namely services to facilitate the 
sales of goods and services via the global electronic 

communications network; providing an on-line searchable 
database for the sale of goods and services of others; providing 
an on-line searchable ordering guide for locating, organizing 

and presenting goods and services of other on-line vendors; gift 
and sundries retail services; advertising; business 
management; business administration; office functions. 

العمل المشترك المجهزة بمناضد ومكاتب خاصة واجهزة مكتبية وغرف خدمات توفير مرافق 
البريد ومراكز الطباعة ومناطق استقبال ومطابخ و غرف االجتماعات ومعدات االتصاالت 

بعيدة المدى وغيرها من مستلزمات المكاتب األساسية؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال 
تحديدا: توفير مساحات العمل التي تتضّمن االعمال؛ خدمات مساعدة الشركات الناشئة، 

معّدات العمل وغيرها من المستلزمات األساسية للشركات الناشئة وحديثة اإلنشاء والقائمة؛ 

خدمات تطوير األعمال التجارية تحديدا: تقديم الدعم التأسيسي ألعمال اآلخرين؛ توفير خدمات 
ة عبر اإلنترنت؛ خدمات استشارات األعمال اإلسناد المكتبي؛ خدمات شبكات األعمال اإللكتروني

على شكل تصميم المساحات المكتبية؛ خدمات تقديم استشارات ادارة و تنظيم االعمال؛ خدمات 

تحليل البيانات التجارية؛ خدمات تحليل األسواق؛ خدمات تحاليل وبحوث األسواق؛ خدمات 
ض ألصول العقارية لآلخرين لألغراتحليل التسويق العقاري؛ خدمات توفير التتبع اإللكتروني ل

التجارية؛ خدمات تخطيط وتصميم وتطوير وصيانة وتتبع وإعداد تقارير عن مشاريع اإلنشاء 

العقاري ألطراف ثالثة؛ توفير خدمات كوادر اإلسناد المكتبي؛ خدمات إدارة المشاريع 
 ة البنية التحتيةلآلخرين؛ خدمات االستشارات التجارية في مجاالت التخطيط المكاني وهندس

والتصميم الداخلي؛ الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة المكانية لتحسين كفاءة عمليات 

األعمال وصنع القرار؛ خدمات التحسين واإلدارة بمساعدة الحاسوب، تحديدا: إدارة الخدمات 
دمات اللوجستية والمساحات المادية؛ خدمات المتاجر  وخدمات المتاجر على االنترنت وخ

الحاسوب، تحديدا: خدمات تسهيل بيع البضائع والخدمات عبر شبكات االتصال اإللكترونية 

العالمية ؛ توفير قواعد بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت لبيع سلع وخدمات اآلخرين؛ توفير 
دليل طلب قابل للبحث على اإلنترنت لتحديد مواقع وتنظيم وعرض السلع والخدمات للبائعين 

خرين على اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة للهدايا والمتفرقات؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ اآل

 خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28296 
Claim Date: 15/11/2018 

 MUبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 
  MU/M 28296/2018رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167776 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167776 الصنف 
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 ITSAPARK  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing a searchable online advertising guide featuring the 

goods and services of online vendors; Providing consumer 
information in the field of shopping via the Internet; 
Endorsement services, namely, promoting the goods and 

services of others; Retail services relating to hand soaps, 
shower cream, shampoos, food supplements, hair conditioning 
preparations, non-medicated skin lotions, hand cream, body 

scrubs, washing products for textiles, preparations for 
dishwashing purposes, sun glasses, headphones, cell phone 
cases, jewellery, bells, paper mats, paper tablecloths, address 

books, paint brushes, pens (office requisites), chalk, paperclips, 
tape for stationery purposes, of books, magazines (periodicals); 
retail services relating to napkins of paper, erasers, bags, 

trunks, backpacks, computer carriers, pocket wallets, sashes, 
umbrellas; Retail services in relation to clothing, underwear, 
swim wear, shoes, headgear; Marketing services, arrangement, 

reservation, information, research, advice and assistance 
relating to all the aforesaid; Including all the aforesaid services 
provided via the Internet. 

توفير دليل لإلعالن عبر اإلنترنت يمكن البحث فيه يعرض السلع والخدمات للبائعين عبر 

اإلنترنت، توفير معلومات المستهلك في مجال التسوق عبر اإلنترنت، خدمات التصديق 
يد الترويج لسلع وخدمات اآلخرين، خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة )المصادقة(  وبالتحد

بصابون اليدين وكريم االستحمام والشامبو والمكمالت الغذائية ومستحضرات تلطيف الشعر 

ومستحضرات غسول البشرة غير العالجية وكريم اليد ومقشرات الجسم ومنتجات غسيل 
الشمس وسماعات الرأس وعلب  للمنسوجات ومستحضرات  لغسل الصحون ونظارات 

الهاتف الخليوي والمجوهرات واألجراس والحصر الورقية ومفارش المائدة الورقية ودفاتر 

العناوين وفرش الدهان واألقالم )مستلزمات المكاتب( والطباشير والدبابيس الورقية )مشابك 
البيع بالتجزئة الورق( واالشرطة ألغراض القرطاسية للكتب والمجالت )الدوريات(، خدمات 

المتعلقة بمناديل الورق والمحايات والحقائب وصناديق األمتعة وحقائب الظهر وحامالت 

الكمبيوتر)الحاسوب( ومحافظ الجيب والزنانير والمظالت، خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق 
 بالمالبس والمالبس الداخلية ومالبس السباحة واألحذية وأغطية الرأس، خدمات التسويق

والتنظيم والحجز وتزويد المعلومات والبحث وتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بجميع ما 

 سبق ذكره، وكذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله مقدمة عبر اإلنترنت.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018000385 
Claim Date: 14/12/2018 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 018000385رقم االدعاء: 

 14/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: H&M Hennes & Mauritz AB  اسم طالب التسجيل: ماوريتز ايه بياتش آند ام هينيس آند 

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Master Samuelsgatan 46 A, 11157 
Stockholm, Sweden 

 عنوان طالب التسجيل  ستوكهولم، السويد 11157ايه،  46سامويلسجاتان ماستر 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167734 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167734 الصنف 
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 MASTERS OF PASTA  

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; commercial administration of the licensing of 

the goods and services of others; dissemination of advertising 
matter; demonstration of goods; direct mail advertising; 
marketing; organization of exhibitions for commercial or 

advertising purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; sales promotion for 

others; publication of publicity texts; on-line advertising on a 
computer network; television advertising; retail business 
services and online retail business services featuring the 

following goods: coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, 
tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, sugar, honey, treacle, 

yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, oat-based food, farinaceous foods, 
starch for food, aniseed, star aniseed, seasonings, coffee 

flavorings [flavourings], flavorings, other than essential oils, 
flavorings [flavourings], other than essential oils, for beverages, 
flavorings [flavourings], other than essential oils, for cakes, 

crushed oats, husked oats, high-protein cereal bars, stick 
liquorice [confectionery], cocoa-based beverages, coffee-based 
beverages, chocolate-based beverages, tea-based beverages, 

baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes], 
biscuits, malt biscuits, petit-beurre biscuits, sweetmeats 
[candy], buns, puddings, cocoa, cocoa beverages with milk, 

coffee beverages with milk, unroasted coffee, cinnamon [spice], 
caramels [candy], condiments, crackers, couscous [semolina], 
cakes, wheat flour, flour, fruit jellies [confectionery], edible ices, 

baking powder, macaroni, mayonnaise, rusks, unleavened 
bread, breadcrumbs, bread rolls, pasta, pesto [sauce], pizzas, 
cereal preparations, ravioli, cooking salt, tomato sauce, soya 

sauce, dressings for salad, sandwiches, oatmeal, semolina, 
hominy grits, cereal-based snack food, rice-based snack food, 
sorbets [ices], spaghetti, meat gravies, noodles, tarts, vermicelli 
[noodles], saffron [seasoning], ginger [spice]. 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ 
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين؛ 

ن عبر البريد خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات اإلعال
المباشر؛ خدمات التسويق؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ تنظيم 

المعارض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات 

 البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ نشر نصوص الدعاية؛ خدمات الدعاية
واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز؛ خدمات 
تجارة التجزئة وخدمات تجارة التجزئة على اإلنترنت للسلع التالية: القهوة والشاي والكاكاو 

والقهوة الصناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 
بز والمعجنات و الحلويات والمثلجات والسكر والعسل والدبس والخميرة ومسحوق والخ

الخبيز والملح والخردل والخل والصلصات )توابل( والبهارات والثلج والطعام الذي أساسه 

الشوفان واألغذية النشوية ونشا الطعام واليانسون واليانسون النجمي والتوابل ومنكهات 
الزيوت العطرية منكهات المشروبات عدا عن الزيوت العطرية القهوة المنكهات عدا عن 

ومنكهات الكعك عدا عن الزيوت العطرية والشوفان المطحون والشوفان المقشر وألواح 

الحبوب العالية بالبروتين وأصابع السوس ]حلويات[ والمشروبات التي أساسها الكاكاو 
اسها الشوكوالته والمشروبات التي والمشروبات التي أساسها القهوة والمشروبات التي أس

أساسها الشاي ومسحوق الخبيز ]بيكربونات الصودا ألغراض الطهي[ والبسكويت وبسكويت 

الشعير وبسكويت الزبدة بيتي بور والحلويات السكرية والكعك المدور المحلى وحلوى 
والقهوة غير البودينغ والكاكاو ومشروبات الكاكاو مع الحليب ومشروبات القهوة مع الحليب 

المحمصة والقرفة ]بهار[ والكراميل ]حلوى[و التوابل والمقرمشات وكسكس ]سميد[ والكعك 

وطحين القمح والدقيق وجلي الفواكه ]حلويات[ والمثلجات القابلة لألكل ومسحوق الخبيز 
والمعكرونة والمايونيز والبقسماط والخبز بدون خميرة وفتات الخبز ولفائف الخبز 

ة وصلصة الريحان )صلصات( والبيتزا ومستحضرات الحبوب والعجينة المحشوة والمعكرون

بالجبنة واللحم وملح الطعام وصلصة البندورة وصلصة الصويا وتوابل السلطة والشطائر 
ودقيق الشوفان والسميد وعصيدة الذرة المطحونة والوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب 

ربات ]مثلجات[ ومعكرونة السباغيتي الرفيعة وصلصات واألطعمة التي أساسها األرز والش

مرق اللحم ومعكرونة النودلز وكعكة الفواكه الصغيرة والشعيرية ]نودلز[ والزعفران ]توابل[ 
 والزنجبيل ]بهار[.

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (PASTA)if used separately from the mark 

( PASTAلحق المطلق باستعمال الكلمة )التنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها ا
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Barilla  G. e R. Fratelli - 

Societa' per Azioni 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه بير ازيوني -فراتيلي  .اي ار .باريال جي

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Mantova 166, Parma, Italy  عنوان طالب التسجيل  ، بارما، ايطاليا166فيا مانتوفا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167874 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167874 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

building materials ,import and export  تجارة مواد بناء ، استيراد وتصدير 

Date of 08/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2019  

Applicant Name: salem dowik and 

mohammad hashlamon  

 اسم طالب التسجيل: شركة سالم دويك ومحمد هشلمون 

Nationality    : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -dahiyat al yasmeen , P.O.Box: 

38398, 1159 

 عنوان طالب التسجيل  1159, 38398عمان ضاحية الياسمين   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 38398-1159Amman -dahiyat al 
yasmeen  

ليغعنوان التب عمان ضاحية الياسمين 1159-38398ص.ب   

Trademark 167610 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167610 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Marketing of tourist renal cars   تسويق سيارات االيجار السياحية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (Car Rent)if used separately from the mark 

( Car Rentالتنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Green Plate for E-

Marketing/ Tareq Shukri Al 
Muhtadi  

 اسم طالب التسجيل: طارق شكري المهتدي /مؤسسة اللوحة الخضراء للتسويق االلكتروني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -madina monawara str  عنوان طالب التسجيل  شارع الطنيب -عمان   ش المدينة المنورة 

Applicant for 

Correspondence 

-Amman -madina monawara str - ليغعنوان التب شارع الطنيب -عمان   ش المدينة المنورة  

Trademark 167936 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167936 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing business information related to batteries via the 

Internet; retail sale of batteries; wholesale sale of batteries 

اإلنترنت؛ بيع البطاريات بالتجزئة؛ بيع توفير المعلومات التجارية المتعلقة بالبطاريات عبر 

 بالجملةالبطاريات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88330536 

Claim Date: 07/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88330536رقم االدعاء: 

 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281

 الواليات المتحدة األمريكيه 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 11184

 االرضي، الطابق  59

ليغعنوان التب  

Trademark 167923 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167923 الصنف 
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 CLARIOS  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing business information related to batteries via the 

Internet; retail sale of batteries; wholesale sale of batteries 

اإلنترنت؛ بيع البطاريات بالتجزئة؛ بيع توفير المعلومات التجارية المتعلقة بالبطاريات عبر 

 بالجملةالبطاريات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88317179 

Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88317179رقم االدعاء: 

 26/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

نيويورك، فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر   10281

 الواليات المتحدة األمريكيه 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167925 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167925 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of Information regarding loyalty rewards card scheme 

operating system for marketing promotion purposes restricted 
to non-financial services; online advertising on computer 
network; promotion services for others; commercial information 

agency services; marketing services; sales agency services 
featuring solid fuel; sales agency services featuring liquid fuel;  
sales agency services featuring gas fuel;  sales agency services 

featuring industrial oil; management of loyalty discount card for 
promotion purposes restricted to non-financial services; 
membership card management restricted to non-financial 

services; management of membership card chain for promotion 
purposes restricted to non-financial services; issuing of 
membership card for promotion purposes restricted to non-

financial services. 

دمات توفير المعلومات المتعلقة بنظام تشغيل بطاقة مكافآت الوالء ألغراض الترويج خ

التسويقي التي تقتصر على الخدمات غير المالية؛ خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة 
الكمبيوتر؛ خدمات الترويج لالخرين؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات التسويق؛ 

يعات التي تتميز بالوقود الصلب؛ خدمات وكالة المبيعات التي تتميز بالوقود خدمات وكالة المب

السائل؛ خدمات وكالة المبيعات التي تتميز بالوقود الغازي؛ خدمات وكالة المبيعات التي تتميز 
بالزيت الصناعي؛ خدمات إدارة بطاقة خصم الوالء ألغراض الترويج التي تقتصر على 

دمات إدارة بطاقة العضوية التي تقتصر على الخدمات غير المالية؛ الخدمات غير المالية؛ خ

خدمات إدارة سلسلة بطاقات العضوية ألغراض الترويج التي تقتصر على الخدمات غير 
المالية؛ خدمات إصدار بطاقة العضوية ألغراض الترويج التي تقتصر على الخدمات غير 

 المالية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in yellow and green colors according to the print filed with the 

application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر واألخضر وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل: كوربوريشناويل  -اس 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), Mapo-
gu, Seoul, Republic of Korea 

جو، سيوؤل،   -دونج(، مابو -)جونجدوك  192رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريهسابا 
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167781 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167781 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electronics parts trading   تجارة قطع الكترونية 

 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: ibtisam abdel monem 

rajeh eid 

 اسم طالب التسجيل: ابتسام عبد المنعم راجح عيد

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jubiha , P.O.Box: 1020, 13110  عنوان طالب التسجيل  13110, 1020الجبيهة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1020-13110Amman -jubiha   ليغعنوان التب الجبيهة –عمان 13110-1020ص.ب  

Trademark 167918 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167918 الصنف 



284 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising and publicity services , online advertising on 
computer networks and social media 

االلكتروني عبر شبكات الكمبيوتر وعبر السوشيال خدمات الدعاية واالعالن، خدمات االعالن 
 ميديا

Date of 26/08/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Eyad Kamal Ramadan Abu 

Sheriha 

 اسم طالب التسجيل: اياد كمال رمضان ابو شريحه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Swefieha, Kawkab Street, Behind Zaatr 

and Zeit , Amman, Jordan , P.O.Box: 
841153, 11184 

خلف زيت وزعتر ، عمان ،  الصويفية ، شارع الكوكب ، 

 11184, 841153، ص.ب:  االردن . 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167867 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167867 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business management; business administration; Commercial or 
industrial Management assistance; Business management 

assistance; Business management and organization 
consultancy; Business management assistance;  Business 
consulting services in the areas of business process, 

organizational, management, and operational sustainability; 
Consulting and information services in the area of sustainable 
business solutions; Providing consulting and information 

services in the area of global sustainable business solutions; 
Management consulting and advisory services in the areas of 
corporate growth strategy, innovation and growth processes, 

organizational transformation, and development strategies; 
Business management consulting with relation to strategy, 
marketing, sales, operation, product design particularly 

specializing in the use of analytic and statistic models for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions. 

لصناعية، خدمات ادارة األعمال، توجيه األعمال، خدمات مساعدة اإلدارة التجارية أو ا
مساعدة إدارة األعمال، استشارات إدارة وتنظيم األعمال، خدمات مساعدة إدارة األعمال، 

خدمات استشارات األعمال في مجاالت العمليات التجارية والتنظيمية واإلدارية واالستدامة 
مات التشغيلية، خدمات استشارية ومعلومات في مجال حلول األعمال المستدامة، تقديم الخد

االستشارية والمعلوماتية في مجال حلول األعمال المستدامة على مستوى العالم، االستشارات 

اإلدارية والخدمات االستشارية في مجاالت استراتيجية نمو الشركات وعمليات االبتكار والنمو 
جية يوالتحول التنظيمي واستراتيجيات التنمية، استشارات إدارة األعمال فيما يتعلق باإلسترات

والتسويق والمبيعات والتشغيل وتصميم المنتج خصوصا في مجال استخدام النماذج التحليلية 

 واإلحصائية لفهم وتوقع اتجاهات وإجراءات المستهلكين واألعمال التجارية والسوق.

Special condition:  Claiming dark red, grey  Colors  as per the 
specimen filed at the Trademark Office 

االحمر الغامق والرمادي حسب النموذج المودع ت خاصة: العالمة محددة بااللوان اشتراطا
 لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 28/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: ABDUL LATIF JAMEEL 

IPR COMPANY LIMITED 

طالب التسجيل:اسم  شركة عبد اللطيف جميل آي بي ار المحدوده  

Nationality     : CHANNEL ISLANDS جنسية الطالب جزر القنال: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 1RB 

Channel Islands 

ار بي،  1 1ايسبالند ، شارع هيلير، جيرسي ، جيه اي  15

 جزر القنال البريطانية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  غزالة للملكية الفكريةأبو 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167756 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167756 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

auction and reverse auction servies   المزادات وخدمات المناقصات 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (MAZAD )if used separately from the mark 

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

 

Date of 01/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  01/09/2019  

Applicant Name: mazayed amman for 

mozaydeh services & 
electronic web site 
management co 

 اسم طالب التسجيل: شركة مزايد عمان لخدمات المزايده وادارة المواقع االلكترونيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman swifiya , P.O.Box: 104, 11171  104الصويفية ش صالح سحيمات   ، ص.ب:-عمان ,
11171 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 104-11171Amman swifiya   ليغعنوان التب الصويفية ش صالح سحيمات -عمان 11171-104ص.ب  

Trademark 167672 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167672 الصنف 
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  CINTANA  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online advertising and marketing services; recruitment of 

students for higher education institutions; business 
organization and management consulting services; business 
management services in the field of education. 

خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت، خدمات توظيف الطالب لمؤسسات التعليم العالي، 

 ات تنظيم األعمال واالستشارات اإلدارية، خدمات إدارة األعمال في مجال التعليم.خدم

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88392237 
Claim Date: 18/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88392237رقم االدعاء: 

 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 02/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: Cintana Education, LLC اسم طالب التسجيل: سينتانا اديوكيشن، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 401 N. Michigan Ave., Suite 3300, Chicago, 
Illinois 60611, United States 

، شيكاغو، إلينوي 3300ان. ميتشيغان افي.، سويت  401
 المتحدة االمريكية، الواليات 60611

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167743 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167743 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 

employment agency services; personnel recruitment services; 
advertising agency services; advertising services through 
sponsorship; online advertising services; information, advisory and 

consultancy services relating to business management and business 
administration provided online or via the Internet; advertising and 
promotional services; dissemination of advertising and promotional 

materials; provision and rental of advertising space and publicity 
material; publication of publicity materials and texts; rental of 
advertising time in film credits; television and radio advertising 

services; advertising in the form of animation; promotion of sports 
events in the domain of football; promotions of goods and services of 
third parties; business sponsorship research in relation to football 

competitions; compilation of publications for use as web pages on 
the Internet or on wireless electronic communication device; 
providing space on web sites via the Internet for advertising goods 

and services; providing an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services; providing online auction services; compilation 
of directories for publishing on the Internet or on wireless electronic 

communication device; promotional marketing services; sport and 
public relations promotion agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion polling services; 

organisation of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; organisation of publicity for 
commercial exhibitions; database management services; compilation 

of statistics; services in the field of data collection and of statistical 
and other information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; business consultancy 

services; organising of promotional competitions; providing business 
information; publicity of sports events in the domain of football; retail 
services, including online retail services in relation to goods of 

common metal, machines and machine tools, hand tools and 
implements, optical and audio-visual and magnetic and 
electrical/electronic apparatus/equipment, medical 

الدعاية واإلعالن، إدارة وتوجيه األعمال، ادارة االعمال، خدمات وكاالت التوظيف، خدمات 

ية، خدمات التوظيف األفراد، خدمات وكاالت الدعاية، خدمات الدعاية واإلعالن من خالل الرعا
االعالن مباشرة على االنترنت، خدمات تقديم المعلومات والمشورة والخدمات االستشارية 

المتعلقة بإدارة وتوجيه األعمال المقدمة مباشرة عبر اإلنترنت أو عبر شبكة اإلنترنت، 

اإلعالن والخدمات الترويجية، نشر المواد الدعائية والترويجية، توفير وتأجير مساحة 
نات والمواد الدعاية، نشر المواد الدعائية والنصوص، تأجير الوقت المخصص للدعاية لإلعال

في مقدمات األفالم، خدمات الدعاية على التلفزيون والراديو والدعاية في شكل رسوم 

متحركة، ترويج الفعاليات الرياضية في مجال كرة القدم، خدمات ترويج السلع والخدمات 
ل التجارية فيما يتعلق بمنافسات كرة القدم، تجميع الدعايات للغير، بحث رعاية األعما

لالستخدام على صفحات اإلنترنت أو أجهزة اإلتصال اإللكترونية الالسلكية، توفير مساحة على 

صفحات اإلنترنت للدعاية عن البضائع والخدمات، تقديم سوق مباشر على اإلنترنت لمشتري 
ات المزاد مباشرة على اإلنترنت، تجميع األدلة لنشرها وبائعي البضائع والخدمات، تقديم خدم

على اإلنترنت أو على أجهزة اإلتصال اإللكترونية الالسلكية، ترويج خدمات التسويق، خدمات 

وكالة ترويج الرياضة والعالقات العامة، خدمات دراسة السوق، خدمات أبحاث التسويق، 
ت والمعارض والمعارض التجارية والعروض خدمات استطالعات الرأي العام، تنظيم الفعاليا

ألغراض تجارية وترويجية ودعائية، تنظيم الدعاية للمعارض التجارية، خدمات إدارة قاعدة 

البيانات، تجميع اإلحصاءات، الخدمات في مجال جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية وغيرها 
وتنظيم االستشارات، خدمات  من المعلومات المتعلقة بالعروض الرياضية، إدارة األعمال

استشارات األعمال، تنظيم مسابقات ترويجية، تقديم المعلومات التجارية، الدعاية لألحداث 

الرياضية في مجال كرة القدم، خدمات بيع التجزئة بما في ذلك خدمات بيع التجزئة مباشرة 
آلالت وأدوات يدوية على اإلنترنت فيما يتعلق ببضائع من المعادن المعروفة، آالت وأدوات ا

بصرية ومغناطيسية وكهربائية/إلكترونية -ومعدات وأجهزة/معدات بصرية وسمعية

وأجهزة/معدات طبية وأجهزة/معدات إضاءة وتسخين وطبخ وتبريد وتجفيف وتهوية 
ومركبات ولوازمها وبضائع من المعادن الثمينة والمجوهرات وأدوات قياس الزمن وشارات 

قية وبضائع ورق وورق مقوى ومواد مطبوعة وقرطاسية وتذاكر ودبابيس وآالت موسي

لألحداث الرياضية وبضائع الجلود والجلود المقلدة وأمتعة وحقائب وحماالت ومظالت وأواني 
منزلية وأثاث وأدوات ترويجية وعرض وبضائع نسيجية ومالبس وألبسة رأس وألبسة قدم 

بهة وأغطية أرضيات/األرض وألعاب والتطريز والشرائط والجدائل وبضائع مشتقة مشا

وأدوات ألعاب وأدوات رياضية وأغذية ومنتجات غذائية ومشروبات غير كحولية ومشروبات 
كحولية ومذيبات وبرافين )كيروسين( وشمع والقار )بيتومين( والبترول والوقود والزيوت 

ات وسوائل وزيوت تشحيم ومائع نقل الحركة ومائع للمكابح ومواد مضادة للتجمد ومبرد

هيدروليكية وشحوم وجازولين )بنزين( ووقود ديزل وغاز الوقود وغاز قابل لالشتعال ووقود 
حيوي وأغطية لمحاور العجالت )طاسات/أغطية العجالت( وإطارات وأغطية اإلطارات وخالئط 

للعجالت وشاشات واقية من الشمس وحوامل أسقف المركبات وأرفف لألدوات الرياضية 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167715 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167715 الصنف 
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apparatus/equipment, lighting and heating and cooking and 
refrigerating and drying and ventilating apparatus/equipment, 

vehicles and their accessories, goods of precious metals, jewellery 
and chronometric instruments, badges and pins, musical 
instruments, paper and cardboard goods, printed matter and 

stationery, tickets for sporting events, leather and imitation leather 
goods, luggage and bags and holders, umbrellas, house ware, 
furniture, promotional and display articles, textile goods, clothing and 

headgear and footwear, embroidery and ribbons and braid and 
derivative goods, floor/ground coverings, games and playthings and 
sporting articles, food and food products, soft drinks and alcoholic 

drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, fuels, oils, 
lubricants, transmission fluids, brake fluids, anti-freeze agents, 
coolants, hydraulic fluids, greases, gasoline, motor gasoline, diesel 

fuel, fuel gas, flammable gas, bio fuel, hubcaps, tires, tire covers, 
alloys for wheels, sun screens, roof racks, sports racks, seat covers, 
car covers, potato chips, French fries, milk, milk drink products, 

yoghurt drinks, milk shakes, dairy products, cheese, soya milk (milk 
substitute), soft drinks, mineral and aerated waters, energy drinks, 
isotonic drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers, ales, 

non-alcoholic beer, coffee, tea, cocoa, cakes, cookies, crackers, 
candies, ice cream, confectionery, chocolate confectionery, 
chocolate, corn chips, mustard, vinegar, sauces (condiments), 

hamburger sandwiches, cheeseburger sandwiches, sandwiches filled 
with fish, meat or vegetables, hot dog sandwiches, enabling 
customers to view and purchase these items on the market or on the 

Internet or wireless electronic communication; convenience store 
services in this class including retailing of food and beverage 
products; retail sale and supply of food and beverages through 

vending machines; retail sale of food in restaurants, cafeterias, 
bakeries, butcher shops, canteens, delicatessen shops (ice cream 
and yogurt shops, cafés, biscuit shops); retail services, including 

online retail services in relation to fuel, fuel gas, kerosene; biofuel, 
oils and engine grease, lubricants and greases, oils and liquids 
hydraulic transmission, fluids for hydraulic circuits and hydraulic oils, 

enabling customers to view and purchase these items on the market 
or on the Internet or wireless electronic communication; business 
administration services for the processing of sales made on the 

Internet or on wireless electronic communication device; invoicing 
services; sales promotion, namely providing advantage programs for 
customers; ticket sales promotion services; customer loyalty services 

and customer club services for commercial, promotional and /or 
advertising purposes; distributing loyalty and encoded member cards 
which may hold personal user identity data for controlling access to 

sports stadiums; archiving of data in a central database, namely for 
still and moving images 

عد المركبات وأغطية المركبات ورقائق بطاطس مقلية )شيبس( وبطاطس مقلية وأغطية مقا
وحليب ومنتجات مشروبات الحليب ومشروبات اللبن والحليب المخفوق ومنتجات األلبان 

والجبن وحليب الصويا ]بديل الحليب[ ومشروبات منعشة ومشروبات غير كحولية ومياه 
متساوية التوتر )مشروبات الطاقة(  معدنية وغازية ومشروبات الطاقة ومشروبات

ومشروبات وعصائر الفواكه والخضروات وبيره وشراب المزر وبيره غير كحولية وبن 

وشاي وكاكاو وكعك والكعك المحلى ومقرمشات وحلوى وبوظة )أيس كريم( وحلويات 
وحلويات من الشوكوالته وشوكوالته ورقائق من الذرة وخردل وخل والصلصة ]توابل[ 

ر لحم البرغر وشطائر لحم )برغر( مع شريحة جبنة وشطائر معبئة بالسمك أو اللحم وشطائ

أو الخضروات وشطائر نقانق )هوت دوغ(، تمكين الزبائن من االستعراض والشراء براحة 
تامة البضائع عبر متاجر بيع التجزئة أو عبر اإلنترنت أو األجهزة اإللكترونية لإلتصال 

لبقالة تتضمن في هذه الفئة البيع بالتجزئة للمنتجات الغذائية الالسلكي، خدمات متاجر ا

والمشروبات، البيع بالتجزئة واإلمداد بالمواد الغذائية والمشروبات من خالل آالت بيع، البيع 
بالتجزئة للطعام في المطاعم والكافيتريات والمخابز ومحالت الجزارة والمقاصف ومتاجر 

تاجر اآليس الكريم والزبادي والمقاهي ومحالت البسكويت(، البقالة والمأكوالت الخفيفة )م

خدمات البيع بالتجزئة بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة بالوقود وغاز 
الوقود والكيروسين والوقود الحيوي والزيوت وتشحيم المحرك ومزلقات وشحوم وزيوت 

لدوائر الهيدروليكي وزيوت هيدروليكية مما يتيح وسوائل لنقل الحركة الهيدروليكي وموائع ل

للعمالء عرض هذه األغراض وشرائها في السوق أو عبر اإلنترنت أو وسائل االتصال 
الالسلكية اإللكترونية، خدمات إدارة األعمال لمعالجة المبيعات التي تجري على اإلنترنت أو 

لفواتير، ترويج المبيعات بالتحديد، األجهزة اإللكترونية لإلتصال الالسلكي، خدمات إعداد ا

تقديم برامج ذات مزايا للزبائن، خدمات ترويج مبيعات التذاكر، خدمات الوالء للزبائن 
وخدمات نادي الزبائن لألغراض التجارية و/أو الترويجية و/أو األغراض الدعائية، توزيع 

ة المستخدم الشخصي بطاقات الوالء وبطاقات عضوية بأرقام مشفرة التي تمكن بيانات هوي

للتحكم بالوصول إلى الستاد الرياضي، أرشفة البيانات في قواعد بيانات مركزية بالتحديد 
 الصور الثابتة والمتحركة.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; retail and wholesale services; services of 

supermarkets and retailers, namely the bringing together of 
goods (except the transport thereof), enabling the consumer 
conveniently to view and purchase them; publicity and sales 

promotion; advertising and advertising mediation; distribution 
of advertising material; marketing; marketing research and 
analysis; providing information in the field of promotion and 

publicity of culinary affairs and cooking; development of 
marketing strategies and concepts; the developing and 
organising advertising campaigns; design of house styles for 

advertising purposes; business management of companies in 
the context of franchising; administrative services in connection 
with drafting and concluding franchise agreements with regard 

to retail and wholesale services (franchising); sales promotion 
of goods and services by advertisements on online bulletin 
boards; providing information and advice relating to the 

aforesaid services. 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات البيع 
والجملة؛ خدمات محالت السوبر ماركت وتجار التجزئة، أي الجمع بين السلع بالتجزئة 

)باستثناء نقلها(، وتمكين المستهلك من عرضها وشرائها بسهولة؛ الدعاية والترويج 
للمبيعات؛ الوساطة وخدمات الدعاية واإلعالن؛ توزيع المواد اإلعالنية؛ التسويق؛ البحث 

ومات في مجال الترويج والدعاية لشؤون الطهي والطبخ؛ والتحليل التسويقي؛ توفير المعل

تطوير استراتيجيات ومفاهيم التسويق؛ تطوير وتنظيم الحمالت اإلعالنية؛ تصميم أنماط 
المنزل ألغراض اإلعالن؛ إدارة األعمال للشركات في سياق منح االمتيازات؛ الخدمات اإلدارية 

ة فيما يتعلق بخدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجمل فيما يتعلق بصياغة وإبرام اتفاقات االمتياز

)منح االمتيازات(؛ الترويج للمبيعات من السلع والخدمات عن طريق اإلعالنات على لوحات 
 اإلعالنات على االنترنت؛ تقديم المعلومات والمشورة المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 
silver, white and black as per the specimen filed at the 

Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض 
 واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands., P.O.Box: 3308, 11181 

، تي ال، اوتريخت، النذرالندز  ، 3552، 17جيكرسكيد 
 11181, 3308ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب  مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167966 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167966 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

CLOTHING TRADING   تجارة االلبسة 

 

Date of 14/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

Applicant Name: JALAL ISMAIL 

OUDALLAH ABO AL 
JMAL  

 اسم طالب التسجيل: جالل عودة هللا اسماعيل ابو الجمال 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN -DOWNTOWN -SUQ ALHAMIDIA 
STORES ABWAL JAMAL , P.O.Box: 
841108, 11181 

وسط البلد سوق الحميدية محالت ابو الجمال   ، -عمان 
 11181, 841108ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 841108-11181AMMAN -

DOWNTOWN -SUQ ALHAMIDIA STORES 
ABWAL JAMAL  

وسط البلد سوق الحميدية -عمان 11181-841108ص.ب 

 محالت ابو الجمال 

ليغعنوان التب  

Trademark 167821 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167821 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints & building materials trading   تجارة الدهانات ومواد البناء 

 

Date of 03/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

Applicant Name: mohammad anwer abd al 

mohsen al khalili  

 اسم طالب التسجيل: محمد انور عبد المحسن الخليلي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -um nouara , P.O.Box: 26, 11733  عنوان طالب التسجيل  11733, 26ام نواره  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 26-11733amman -um nouara   ليغعنوان التب ام نواره-عمان 11733-26ص.ب  

Trademark 167829 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  167829 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising services, Retail services, Online sales services, 

Displaying and preparing of electrical and electronic 
equipment, Lighting and Smart home equipment (except 
transport) for the benefit of others in order to enable 

consumers to view and buy them easily. 

 خدمات الدعاية واإلعالن و خدمات بيع التجزئة و خدمات البيع عبر االنترنت

 و خدمات تجهيز وعرض األجهزة الكهربائية و االلكترونية و االنارة و
 ي )ما عدا نقلها( لمصلحة اآلخرين وذلك لتمكينتجهيزات المنزل الذك

 المستهلكين من معاينتها وشرائها بسهولة.

 

Date of 05/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/11/2019  

Applicant Name :  Alhafez Group For Inv & 

Trade 

 اسم طالب التسجيل: مجموعة الحافظ للتجارة واالستثمار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Quds St . , Amman, P.O.Box: 

2813, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2813عمان/ شارع القدس  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 2813-11181Amman/ Quds St .   ليغعنوان التب عمان/ شارع القدس 11181-2813ص.ب  

Trademark 167930 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167930 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

marketing chemicals   تسويق المواد الكيماوية 

 

Date of 06/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

Applicant Name: top of pyramid   اسم طالب التسجيل: الكيماويةقمة الهرم للتطوير و صناعة المواد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman- princess tagreed street al 
shoubaki complex 3, P.O.Box: 144217, 

11814 

،   3شارع االميرة تغريد مجمع الشوبكي رقم  -عمان
 11814, 144217ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 144217-11814amman- princess 
tagreed street al shoubaki complex 3 

 شارع االميرة تغريد مجمع -عمان11814-144217ص.ب 
 3الشوبكي رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167960 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167960 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

clothing and footwear trading  االحذيةتجارة االلبسة و 

 

Date of 18/11/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

Applicant Name: ahmad mohammad 

saleem makan 

 اسم طالب التسجيل: احمد محمد سليم مكان

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - tla'al ali - Khalil salim st ., 

P.O.Box: 11906, 962272 

, 11906شارع خليل السالم  ، ص.ب: -تالع العلي  -عمان 

962272 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 11906-962272amman - tla'al ali - 
Khalil salim st . 

شارع خليل  -تالع العلي  -عمان 962272-11906ص.ب 
 السالم

ليغعنوان التب  

Trademark 167638 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167638 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services related to retail trade in pharmaceuticals, 
pharmaceuticals supplies, cosmetics, medical consumables, 

medical devices, pediatric supplies and dietary supplements. 

 الخدمات المتعلقة بتجارة التجزئة في األدوية والمستحضرات
 مواد التجميل والمستهلكات الصيدالنية ومستلزماتها وتجارة

 الطبية واألجهزة الطبية ولوازم األطفال والمكمالت الغذائية .

 

Date of 19/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: Hani Salim Ahmad Qadri 

/Tla'Al-Ali Pharmacy  

 اسم طالب التسجيل: صيدلية تالع العلي  /هاني سليم احمد قادري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tla'Al-Ali , Amman, P.O.Box: 

1932, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 1932عمان/ تالع العلي  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 852650-11185 Amman -al swefieh  ليغعنوان التب الصويفية-عمان11185-852650.ب ص  

Trademark 167962 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167962 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services related to retail trade in pharmaceuticals, 

pharmaceuticals supplies, cosmetics, medical consumables, 
medical devices, pediatric supplies and dietary supplements. 

 المتعلقة بتجارة التجزئة في األدوية والمستحضراتالخدمات 

 الصيدالنية ومستلزماتها وتجارة مواد التجميل والمستهلكات
 الطبية واألجهزة الطبية ولوازم األطفال والمكمالت الغذائية .

 

Date of 19/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: Hani Salim Ahmad Qadri 

/Tla'Al-Ali Pharmacy  

 اسم طالب التسجيل: صيدلية تالع العلي  /هاني سليم احمد قادري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tla'Al-Ali , Amman, P.O.Box: 

1932, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 1932عمان/ تالع العلي  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 852650-11185Amman -al swefieh  ليغعنوان التب الصويفية-عمان11185-852650.ب ص  

Trademark 167963 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  167963 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accounting "Accounts (Drawing up of statements of 
Appraisals (Business-)Assistance (Business management-) 
Auctioneering shAuditing 'Business appraisals Business 

consultancy Business information Business inquiries 
Business investigations Business management and 
organization consultancy Business management assistance 

Business management consultancy  Business research 
Marketing research Marketing Management consultancy 
Personnel  Management (Computerized file-) Management 

(Advisory services for business Hotels (Business management 
of Exhibitions (Organization of-)for commercial or advertising 
purposes Efficiency experts Computer databases Systemization 

of information into  Compilation of statistics Compilation of 
information into computer databases Commercial or industrial 
management assistance Businesses (Relocation services for  

Recruitment (Personnel :Polling (Opinion Personnel 
management consultancy  Outsourcing services [business 
assistance Marketing studies 

 لنيالبيع في المزاد الع,المساعدة في ادارة االعمال(وتقيم االعمال, اعداد التقارير , محاسية
المعلومات و االخخبار عن , استشارات االعمال المهنية, تقيم االعمال,تدقيق الحسابات

استشارات في ادارة و تنظيم  ,تقصي حقائق االعمال , التحريات عن االعمال,المعلومات

ابحات  , ابحات االعمال ,استشارات ادارة االعمال, المساعدة في ادارة االعمال ,االعمال
خدمات النصح في  ,ادارة ملفات البربحة, سويق  .استشارات شؤن الموظفينالت ,التسويق 

 ءالخبرا , لغايات جحارية او دعائية, تنظيم المعارض , ادارة اعمال الفئادق ,ادارة االعمال

 , تجميع البيانات االحصائية,بيانات الكمبيوتر, تنظيم المعلومات في قواعد, الكفاية
 ,المساعدة في ادارة االعمال التجارية, الكمبيوتر, بياناتتجميع المعلومات في قواعد 

استشارات ادارة  ,االستفتاء و استطالع االراء,توظيف االفراد, خدمات نقل االعمال ,الصناعية

 سات التسويقاخدمات التعاقد الخارحي :در,شؤون الموظفين

 

Date of 02/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  02/12/2019  

Applicant Name: Managements engine 

consulting  center 

 اسم طالب التسجيل: مركز هندسة االدارة لالستشارات االدارية 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Saudi Arabia , Riyadh , al-waha 

neighborhood, 
 al tal street  
 

 عنوان طالب التسجيل  السعودية ، الرياض ، حي الواحه ، شارع التل  ، 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 927167-11190  um uthaina-16 al 
ramade amman 

-شارع الرمادي -ام اذينة-عمان11190-927167ص.ب 
 16عمارة الناصرية 

ليغعنوان التب  

Trademark 167677 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167677 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accounting "Accounts (Drawing up of statements of 
Appraisals (Business-) Assistance (Business management-) 
Auctioneering  Auditing ' Business appraisals Business 

consultancy Business information Business inquiries 
Business investigations  Business management and 
organization consultancy  Business management assistance 

Business management consultancy  Business research 
Marketing research Marketing Management consultancy 
Personnel Management (Computerized file-) Management 

(Advisory services for business Hotels (Business management 
of Exhibitions (Organization of-)for commercial or advertising 
purposes Efficiency experts Computer databases Systemization 

of information into  Compilation of statistics Compilation of 
information into computer databases Commercial or industrial 
management assistance Businesses (Relocation services for  

Recruitment (Personnel :Polling (Opinion  Personnel 
management consultancy  Outsourcing services [business 
assistance Marketing studies 

 ,العلنيالبيع في المزاد  المساعدة في ادارة االعمال( تقيم االعمال,محاسية :اعداد التقارير 
المعلومات و االخخبار عن ,استشارات االعمال المهنية, تقيم االعمال ,تدقيق الحسابات

استشارات في ادارة و تنظيم , تقصي حقائق االعمال , التحريات عن االعمال, المعلومات

ابحات , ابحات االعمال, استشارات ادارة االعمال, المساعدة في ادارة االعمال, االعمال
خدمات النصح في , ادارة ملفات البربحة, التسويق  .استشارات شؤن الموظفين, التسويق 

الخبراء ف , لغايات جحارية او دعائية, تنظيم المعارض , ادارة اعمال الفئادق, ادارة االعمال

تجميع  ,تجميع البيانات االحصائية ,بيانات الكمبيوتر,تنظيم المعلومات في قواعد, الكفاية
 , الصناعية, المساعدة في ادارة االعمال التجارية,الكمبيوتر, اعد بياناتالمعلومات في قو

استشارات ادارة شؤون , االستفتاء و استطالع االراء, توظيف االفراد, خدمات نقل االعمال

 سات التسويقاخدمات التعاقد الخارحي :در, الموظفين

 

Date of 02/12/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2019  

Applicant Name: Managements engine 

consulting  center 

 اسم طالب التسجيل: مركز هندسة االدارة لالستشارات االدارية 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Saudi Arabia , Riyadh , al-waha 

neighborhood, 
 al tal street 
 

 عنوان طالب التسجيل  السعودية ، الرياض ، حي الواحه ، شارع التل  

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 927167-11190  um uthaina-16 al 
ramade amman 

-شارع الرمادي -ام اذينة-عمان11190-927167.ب ص
 16عمارة الناصرية 

ليغعنوان التب  

Trademark 167676 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167676 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hole sale and retal sales services ,foodstuff sales srevices 
(supermarket) 

 خدمات البيع بالتجزئة وبيع المواد التموينية )سوبر ماركت ( 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (supermarket )if used separately from the 
mark 

ي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعط

(supermarketبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Dutch Jordan Foodstuff 

Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الهولندية االردنية للمواد الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address aljezeh /madaba -um al amad , P.O.Box: 

20036, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 20036ام العمد   ، ص.ب:-ش مادبا -الجيزه 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 20036-11118aljezeh /madaba -um 
al amad  

ليغعنوان التب ام العمد -ش مادبا -الجيزه 11118-20036ص.ب   

Trademark 167961 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167961 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Strategic financial analysis and research services. .خدمات التحليل والبحوث المالية االستراتيجية 

 

Date of 21/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2019  

Applicant Name: Institute Of Management 

Accountants 

 اسم طالب التسجيل: اكاونتانتسانستيتيوت اوف مانيجمنت 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 Paragon Drive Montvale NEW JERSEY 

07645-1760, USA 

، 1760-07645باراغون درايف مونتفالي نيو جيرسي  10

 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167751 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167751 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business liquidation services[financial]; Capital investments; 
Fund investments; Investment (Capital—); Brokerage; Leasing 
of real estate; Lending against security; Loans [financing]; 

Management (Financial—); Tokens of value (Issue of—); 
Banking; Real estate appraisal; Real estate brokers; Real estate 
(Leasing of—). 

خدمات تصفية األعمال المالية، إستثمار رؤوس األموال، إستثمار األموال، استثمار رؤوس 
اموال، السمسرة )الوساطة(، تأجير العقارات، القروض بضمان، القروض المالية، اإلدارة 
المالية، إصدار سندات ذات قيمة، األعمال المصرفية، تثمين العقارات، سمسرة )وساطة( 

 ارات، تأجير العقارات.العق

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: Al Jazeera Finance Co. اسم طالب التسجيل: شركة الجزيرة للتمويل 

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 22310 Doha, Qatar   عنوان طالب التسجيل  الدوحة، قطر 22310ص . ب 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167772 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167772 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business liquidation services[financial]; Capital investments; 
Fund investments; Investment (Capital—); Brokerage; Leasing 
of real estate; Lending against security; Loans [financing]; 

Management (Financial—); Tokens of value (Issue of—); 
Banking; Real estate appraisal; Real estate brokers; Real estate 
(Leasing of—). 

خدمات تصفية األعمال المالية، إستثمار رؤوس األموال، إستثمار األموال، استثمار رؤوس 
طة(، تأجير العقارات، القروض بضمان، القروض المالية، اإلدارة اموال، السمسرة )الوسا

المالية، إصدار سندات ذات قيمة، األعمال المصرفية، تثمين العقارات، سمسرة )وساطة( 

 العقارات، تأجير العقارات.

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: Al Jazeera Finance Co. اسم طالب التسجيل: شركة الجزيرة للتمويل 

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 22310 Doha, Qatar   عنوان طالب التسجيل  الدوحة، قطر 22310ص . ب 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167725 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167725 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial services; monetary services; real estate 
services; financial payment management; issuing vouchers to 
reward customer loyalty, which may contain personal 

information about the identity of the cardholder and allow 
access control at sports stadiums; issuance and management 
of credit cards and travellers’ cheques; banking services; 

automated banking machine (ATM) services; electronic payment 
services made by prepaid cards; mobile payment services; 
credit and investment services; cheques guarantee card 

services; financial services in relation to cyber money; 
electronic wallet services (payment services); electronic fund 
transfer services; standing transfer order services (financial 

services), including giro account services; telegraphic (banking) 
transfer services; online invoicing services (financial services); 
interest rate derivative products; currency and foreign exchange 

services; safe deposit services; home banking services; postal 
cheque account services; deposit services; stock and bond 
underwriting services (creating an online virtual trading 

environment for stock trading); financial consultancy services; 
share and bonds brokerage services; fiduciary services for 
corporate and individuals; financial sponsorship of sports 

events; research of financial sponsorship in relation to football 
competitions; providing online information relating to financial, 
banking, insurance and investment services; Internet banking 

services; payment services provided via wireless electronic 
telecommunications apparatus and devices; credit card, debit 
card and electronic check transaction processing services; 

trading services of financial products, investment deposit, 
financial guarantees (surety); currency and foreign exchange 
services, letters of credit and documentary credit, commission 

and trading services, asset management, hard currency; and 
security instruments. 

دارة الدفع المالي، إصدار التأمين، الخدمات المالية، الخدمات النقدية، الخدمات العقارية، إ
قسائم لمكافئة العمالء على والئهم والتي يمكن أن تحتوي على معلومات شخصية حول هوية 

حامل البطاقة وتسمح بالتحكم في الوصول إلى المالعب الرياضية، إصدار وإدارة بطاقات 

(، ATMاإلئتمان والشيكات السياحية، الخدمات المصرفية، خدمات آلة الصراف اآللي )
خدمات الدفع اإللكتروني التي يتم إجراؤها عبر بطاقات دفع مسبق، خدمات دفع عبر الجوال، 

خدمات ائتمان واستثمار، خدمات بطاقات ضمان شيكات، خدمات مالية تتعلق باألموال 

اإللكترونية، خدمات المحافظ اإللكترونية )خدمات الدفع(، خدمات تحويل األموال اإللكترونية، 
لب التحويل المستديم )خدمات مالية( تتضمن خدمات حساب الجيرو )تحويل بنكي خدمات ط

آلي متكرر(، خدمات تحويل تلغرافية )مصرفية(، خدمات إصدار فواتير إلكترونية )خدمات 

مالية(، خدمات مشتقة من سعر الفائدة، صرف النقد والعمالت، خدمات االيداع اآلمنة 
خدمات حساب شيك بريدي، خدمات إيداع، خدمات )خزنات(، خدمات مصرفية منزلية، 

االكتتاب في األسهم والسندات )إنشاء بيئة تداول افتراضية عبر اإلنترنت لتداول األسهم(، 

خدمات االستشارات المالية، خدمات سمسرة )وساطة( األسهم والسندات، خدمات ائتمانية 
ث عن الرعاية المالية المتعلقة للشركات واألفراد، الدعم المالي لألحداث الرياضية، البح

بمنافسات كرة القدم، توفير معلومات مباشرة على االنترنت المتعلقة بالخدمات المالية 

والمصرفية والتأمينية واالستثمارية، خدمات مصرفية عبر االنترنت، خدمات الدفع المتوفرة 
ت بطاقات اإلئتمان عبر أجهزة وادوات االتصاالت عن بعد الالسلكية، خدمات معالجة عمليا

وبطاقات المدين والشيكات اإللكترونية، خدمات التجارة في المنتجات المالية وااليداعات 

االستثمارية والضمانات المالية )ضمانات(، خدمات صرف النقد والعمالت األجنبية، كتب 
لب، اإلعتماد واإلعتماد المستندي، خدمات العمولة والمتاجرة، إدارة األصول، النقد الص

 الفواتير وأدوات السندات المالية.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلب تاريخ 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167710 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167710 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (SELECT)if used separately from the mark 

هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة التنازل: ان تسجيل 

(SELECTبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

العجلوني  ، عمان  ، شارع عصام  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167686 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167686 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (CORPORATE)if used separately from the 

mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
(CORPORATEبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   طالب التسجيل: اسم ع.م.بنك المال االردني ش  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167680 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167680 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167682 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167682 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company طالب التسجيلنوع  مساهمة عامة  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167684 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167684 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (SME)if used separately from the mark 

( SMEاصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167687 Class 36 36 التجاريةرقم العالمة  167687 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (CORPORATE)if used separately from the 
mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 

(CORPORATEبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54الشميساني/ عمان/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167681 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167681 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (RETAIL)if used separately from the mark 

( RETAILالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167685 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167685 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services  بنكيةخدمات 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (RETAIL)if used separately from the mark 

( RETAILالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167688 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167688 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking Services خدمات بنكية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (SME)if used separately from the mark 

( SMEالمطلق باستعمال الكلمة )التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 21/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Capital Bank of Jordan   اسم طالب التسجيل: ع.م.بنك المال االردني ش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani/54 Issam Ajloni Str , 
Amman, P.O.Box: 941283, 11194 

شارع عصام العجلوني  ، عمان  ،  54عمان/ الشميساني/ 
 11194, 941283ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941283-11194Amman/ 
Shmeisani/54 Issam Ajloni Str  

شارع  54عمان/ الشميساني/ 11194-941283ص.ب 
 عصام العجلوني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167683 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167683 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Financial Affairs   الشوؤن المالية 

 

Date of 27/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2020  

Applicant Name: Etihad for Financial 

Technology 

 اسم طالب التسجيل: شركة االتحاد للتكنولوجيا المالية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Zahran Street 196, P.O.Box: 

926544, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926544ص.ب:،   196شارع زهران -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 926544-11190amman -Zahran 
Street 196 

ليغعنوان التب 196شارع زهران -عمان 11190-926544ص.ب   

Trademark 167852 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167852 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial Affairs الشوؤن المالية 

Date of 27/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2020  

Applicant Name: Etihad for Financial 

Technology 

طالب التسجيل:اسم  شركة االتحاد للتكنولوجيا المالية   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Zahran Street 196, P.O.Box: 

926544, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926544، ص.ب:  196زهران شارع -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 926544-11190amman -Zahran 
Street 196 

ليغعنوان التب 196شارع زهران -عمان 11190-926544ص.ب   

Trademark 167853 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167853 الصنف 
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  Vitesco  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building, construction and demolition; Rental of tools, plant and 
equipment for construction and demolition; Extraction of natural 

resources; Installation, cleaning, repair and maintenance in 
relation to vehicles, vehicle parts and vehicle fittings as well as 
power trains for vehicles; Extermination, disinfection and pest 

control; Building construction; installation services with regards 
to vehicle tires, automobile parts and accessories, conveyor belts 
and conveyor belt systems, power transmission belts, hoses and 

hose system comprised thereof, air springs and vibration 
dampers, elastomer-coated surfaces; automotive workshop 
services, conversion, repair, servicing, assembly, dismantling, 

maintenance, care, cleaning and paint work for vehicles, engines, 
brakes, tires and their parts; repair of vehicles as part of 
breakdown assistance; retreading of tires; Maintenance, 

assembly, repair of evaluation instruments for diagram plates, 
tachographs, accident data recorder, electronic vehicle logs, test 
and diagnostic apparatus and instruments; Installation, 

maintenance and repair of machines and machine components; 
installation, maintenance and repair of conveyor belts and 
systems; installation, maintenance and repair of data systems; 

Maintenance, repair and installation of computer network systems, 
computer hardware systems, wireless network systems, 
navigation and speech recognition systems; Provision of 

information relating to the repair of vehicles; roadside repair of 
automobiles; rental, hire and leasing in connection with the 
aforesaid; advice, consultancy and information for the aforesaid, 

included in this class. 

إلنشاء والهدم؛ خدمات تأجير العدد والمعامل والمعدات لإلنشاء والهدم؛ خدمات البناء وا
استخراج الموارد الطبيعية؛ تركيب والتنظيف واإلصالح والصيانة فيما يتعلق بالمركبات 

وقطع غيار المركبات وتجهيزات المركبات وكذلك القطارات الكهربائية للمركبات؛ أعمال 
ر ومكافحة اآلفات؛ خدمات إنشاء المباني؛ خدمات إبادة الحشرات والقوارض والتطهي

التركيب فيما يتعلق بإطارات السيارات وقطع غيار السيارات وملحقاتها وسيور ناقلة ونظم 

الحزام الناقل وسيور نقل الطاقة والخراطيم ونظام الخراطيم الذي يتكون منها ونوابض 
اعي؛ خدمات ورش العمل هوائية ومخمدات اهتزاز واألسطح المغطاة بالمطاط الصن

للسيارات وخدمات التحويل والتصليح وتقديم الخدمة والتجميع والتفكيك والصيانة والعناية 

و التنظيف والطالء للمركبات والمحركات والمكابح واإلطارات وقطع غيارها؛ تصليح 
 المركبات كجزء من المساعدة عند تعطلها؛ خدمات تلبيس االطارات ؛ الصيانة والتجميع

والتصليح وأدوات التقييم للوحات الرسم البياني والعداد الرسمي ومسجالت بيانات 

الحوادث وسجالت المركبات اإللكترونية وأجهزة وأدوات الفحص والتشخيص؛ تركيب 
وصيانة وإصالح اآلالت ومكونات اآلالت؛ تركيب وصيانة وإصالح أحزمة وأنظمة النقل؛ 

نات؛ الصيانة واإلصالح وتركيب أنظمة شبكات تركيب وصيانة وإصالح أنظمة البيا

الحاسوب وأنظمة أجهزة الحاسوب وأنظمة الشبكات الالسلكية وأنظمة المالحة والتعرف 
على الكالم؛ توفير المعلومات المتعلقة بتصليح المركبات؛ إصالح السيارات على جانب 

ات قديم النصائح واالستشارالطريق؛ تأجير واالستئجار وعقود اإليجار المتعلقة بما تقّدم؛ ت

 والمعلومات لجميع ما سبق، المتضمنة في هذه الفئة.

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018028103.2/12 

Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 12/302018028103.2رقم االدعاء: 

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH التسجيل:اسم طالب  سي بي تي جروب جي ام بي اتش  

Nationality : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  المانياهانوفر،   30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغالتبعنوان   

Trademark 167806 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167806 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance, and repair of vehicle batteries; 
vehicle battery charging  

 بطارية المركباتتركيب، وصيانة، وإصالح بطاريات المركبات؛ شحن 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88330536 
Claim Date: 07/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88330536رقم االدعاء: 
 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281

 المتحدة األمريكيه الواليات 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167922 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167922 الصنف 
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 CLARIOS  
 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance, and repair of vehicle batteries; 
vehicle battery charging  

 بطارية المركباتتركيب، وصيانة، وإصالح بطاريات المركبات؛ شحن 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88317179 
Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88317179رقم االدعاء: 
 26/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 

New York 10281 USA 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281

 المتحدة األمريكيه الواليات 250نيويورك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IPP.O.Box 841153-
11184Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

-841153ص.ب  الخيار الصحيح للملكية الفكرية
شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، 11184

 ، الطابق االرضي 59

ليغعنوان التب  

Trademark 167920 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167920 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Service station services, namely, cleaning, lubrication, 

maintenance and repair of vehicles; anti-rust treatment for 
vehicles, engines and machinery; aircraft and trailers washing, 
polishing, greasing, lubrication, maintenance and repair; motor 

vehicle wash; maintenance and repair of vehicle tyres; vehicle 
tyre re-fitting and repair; installation and maintenance of 
wireless electronic communication networks (hardware); 

computer installation and repair; building construction and 
building restoration services; installation of recreation 
buildings, commercial buildings and office buildings, luxury 
yachts, and boats; construction, installation and repair of sports 

fields made of artificial or natural grass; construction, power 
plant construction and maintenance; pipeline construction and 
maintenance; exploitation of oil and gas fields; installation and 

assembling of structures for the production of crude oil; 
installation of oil production apparatus; installation of solar 
power systems; installation of wind power systems; installation 

of hydropower systems; mining extraction services. 

محطات الصيانة وخصوصا تنظيف وتزليق وصيانة وإصالح المركبات، المعالجة ضد  خدمات

الصدأ للمركبات والمحركات واآلالت، غسل الطائرات والمقطورات وتلميعها وتشحيمها 
وصيانتها وإصالحها، غسل المركبات ذات المحرك، صيانة وإصالح إطارات المركبات، إعادة 

ا، تركيب وصيانة شبكات االتصاالت اإللكترونية الالسلكية تركيب إطارات المركبات وإصالحه

)األجهزة(، تركيب الحواسيب وإصالحها، خدمات تشييد المباني وترميم المباني، تركيب مباني 
ترفيهية ومباني تجارية ومباني مكتبية ويخوت فاخرة وقوارب، إنشاء وتركيب وإصالح 

أو طبيعية، اإلنشاءات، إنشاء محطة توليد المالعب الرياضية المصنوعة من أعشاب صناعية 

طاقة وصيانتها، إنشاء خط أنابيب وصيانته، استغالل واستكشاف حقول النفط والغاز، تركيب 
وتجميع هياكل إلنتاج النفط الخام، تركيب جهاز إلنتاج النفط، تركيب أنظمة لتوليد الطاقة 

ة لتوليد الطاقة الهيدروليكية، خدمات الشمسية، تركيب أنظمة لتوليد طاقة الرياح، تركيب أنظم
 استخراج المعادن.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167712 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167712 الصنف 
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  Vitesco  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services; Provision of access to content, 
websites and portals; Electronic data interchange; Transferring 

information and data via computer networks and the Internet; 
Wireless transfer of data via wireless application protocols; 
Electronic transmission and retransmission of sounds, images, 

documents, messages and data; Data streaming; 
Communication services between data banks; Providing 
internet chatrooms and internet forums; Providing internet 

chatrooms; Providing access to electronic communications 
networks and electronic databases; Wireless communication 
services; Data transmission and reception services via 

telecommunications means; telecommunications gateway 
services; Provision of communications information; rental, hire 
and leasing in connection with the aforesaid; advice, 

consultancy and information for the aforesaid, included in this 
class. 

ت بعيدة المدى؛ خدمات توفير إمكانية الوصول إلى المحتويات والمواقع خدمات االتصاال
اإللكترونية والمداخل؛ خدمات تبادل البيانات اإللكترونية؛ خدمات إرسال المعلومات والبيانات 

عبر شبكات الحاسوب و اإلنترنت؛ اإلرسال الالسلكي للبيانات عبر بروتوكوالت التطبيقات 
عادة اإلرسال اإللكتروني لألصوات والصور والوثائق والرسائل و الالسلكية؛ اإلرسال وإ

البيانات؛ إصدار البيانات؛ خدمات االتصال بين بنوك البيانات؛ خدمات توفير غرف الدردشة 

ومنتديات اإلنترنت؛ خدمات توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير الوصول إلى 
البيانات اإللكترونية؛ خدمات االتصاالت الالسلكية؛  شبكات االتصاالت اإللكترونية وقواعد

خدمات إرسال واستقبال البيانات عبر وسائل االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات منافذ االتصاالت 

بعيدة المدى؛ خدمات توفير معلومات االتصاالت؛ خدمات التأجير واالستئجار وعقود اإليجار 
ح واالستشارات والمعلومات لجميع ما سبق من المتعلقة بما تقّدم؛ خدمات تقديم النصائ

 خدمات، المدرجة في هذه الفئة.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 12/302018028103.2رقم االدعاء: 
 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH اسم طالب التسجيل: سي بي تي جروب جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167810 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167810 الصنف 



321 
 

 

  

  EZVIZ  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Television broadcasting; Telephone services; Communications 
by computer terminals; Computer-aided transmission of 

messages and images; Telecommunications information; Rental 
of message sending apparatus; Rental of telecommunications 
equipment; Providing telecommunication connections to a 

global computer network; Providing user access service to a 
global computer network; Teleconferencing services; 
Transmission and reception [transmission] of database 

information via the telecommunication network; Transmission 
of electronic mail; Rental of information transmission 
equipment; Communications by fiber optic networks; Electronic 

bulletin board services (telecommunications services); Rental of 
global computer network access time; Providing Internet chat 
rooms; Providing database access services; Voice mail service; 

Transmission of digital files. 

الصور الرسائل والبث بالتلفزيون؛ خدمات التلفونات؛ اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية؛ نقل 
عبر الكمبيوتر؛ معلومات حول اإلتصاالت؛ تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير معدات 

اإلتصاالت؛ تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر؛ توفير إمكانية توصيل 
 المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية ؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ إرسال واستقبال

]نقل[معلومات قاعدة البيانات عبر شبكة االتصاالت؛ نقل البريد اإللكتروني؛ تأجير أجهزة نقل 

المعلومات؛ اإلتصاالت عبر شبكات األلياف البصرية؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 
]خدمات إتصاالت[؛ تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية؛ توفير غرف الدردشة 

نترنت؛ توفير خدمات الوصول إلى قاعدة البيانات؛ خدمات البريد الصوتي؛ إرسال عبر اإل

 الملفات الرقمية. 

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 أل تي دي  .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167955 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167955 الصنف 
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 ADTRALZA  
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing online forums for information and communication 
about skin diseases, atopic dermatitis, autoimmune and 
inflammatory diseases and in relation to treatment of the skin. 

خدمات توفير منتديات على اإلنترنت للحصول على معلومات حول األمراض الجلدية وأمراض 
 الجلد االستشرائية وأمراض المناعة الذاتية وااللتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة.

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02793 

Claim Date: 19/12/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
  VA/ 201802793رقم االدعاء: 

 19/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LEO Pharma A/S التسجيل:اسم طالب  اس/ليو فارما ايه  

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriparken 55, 2750 Ballerup, Denmark  عنوان طالب التسجيل  الدانماركباليروب،  2750، 55انداستريباركن 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغالتبعنوان   

Trademark 167890 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167890 الصنف 
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 TikTok  
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing access to internet application services for 
communications; SMS/application message sending services 
via PC (personal computer); transmission of application 

information via internet; Providing access to search services of 
smart phone applications; communication via virtual private 
networks [VPN]; electronic delivery of images and photographs 

via a global computer network; data transmission and 
telecommunication services; telecommunications services for 
providing access to data/sound or images; transmission of 

text/photo/video via the smart phone application; transmission 
of information via applications for smart phones; transmission, 
broadcasting and reception of audio, video, still and moving 

images, text and data; transfer of data via on-line services; 
Providing access to peer-to-peer (P2P) sharing services; 
providing access to a video sharing portal. 

خدمات اتاحة الوصول لخدمات تطبيقات االنترنت لالتصاالت؛ خدمات إرسال رسائل اس ام 
اس/التطبيقات عبر الحواسيب الشخصية؛ خدمات إرسال معلومات التطبيقات عبر االنترنت؛ 

تاحة خدمات البحث لتطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات اإلتصاالت عبر الشبكات خدمات إ

[؛ خدمات التسليم األلكتروني للصور والصور الفوتوغرافية عبر  VPNالخاصة اإلفتراضية ]
شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات نقل البيانات و خدمات اإلتصال السلكية و الالسلكية؛ 

دى إلتاحة الوصول للبيانات/األصوات أو الصور؛ خدمات إرسال خدمات االتصاالت بعيدة الم

النصوص أو الصور أو الفيديو عبر تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال المعلومات عبر 
تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال وبث واستقبال المقاطع الصوتية والمقاطع المرئية 

يانات؛ خدمات نقل البيانات عبر الخدمات والصور المتحركة والثابتة والنصوص والب

األلكترونية؛ خدمات إتاحة الوصول لخدمات المشاركة من واحد لواحد؛ خدمات إتاحة الوصول 
 لمنافذ مشاركة مقاطع الفيديو.

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167785 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167785 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services; communications by telephone and 

mobile telephones; electronic communications services by telephone; 
communication by radio; communications by facsimile; paging by 
radio; communications by teleconferencing; television broadcasting; 

radio broadcasting; press and news agency services; leasing of 
telephone sets, facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial website on the Internet or on wireless 

electronic communication device; radio and television programming 
and broadcasting services provided via satellite, cable or wireless 
networks; electronic messaging; providing access to a blog, 
chatroom, bulletin board or discussion service; providing online chat 

rooms and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages, comments and multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites containing maps, 

information about driving directions and the location of businesses; 
transmission of messages and images via computer; providing 
access to home and office shopping and ordering services via 

computer, a global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail services; providing 
telecommunications connections to the Internet or databases; 

providing access to digital music web sites on the Internet or on 
wireless electronic communication device; providing information on-
line from a computer database or from the Internet, related to sports 

or sporting events; broadcasting of radio and television programs 
related to sports and sporting events; providing connections to 
computer installations (telecommunications services); providing 

access to a centralized computer and computer databases (IT 
service); providing access to the Internet via a global computer 
network or via wireless electronic communication device (IT service); 

streaming of video and audio material from the Internet; video, audio 
and television streaming services; providing access to internet search 
engines; telecommunication of information (including web pages), 

computer programs and any other data. 

خدمات اإلتصاالت عن بعد، خدمات اإلتصاالت عبر الهواتف والهواتف المحمولة، 

، اإلتصاالت عبر خدمات اإلتصاالت اإللكترونية عبر الهاتف، اإلتصاالت عبر الراديو
الفاكس، خدمات النداء اآللي عبر الراديو، اإلتصاالت عبر المؤتمرات عن بعد، البث 

التلفزيوني، البث اإلذاعي، خدمات وكاالت الصحافة واألخبار، تأجير أطقم الهاتف 

والفاكس ومعدات اإلتصاالت األخرى، بث المواقع اإللكترونية التجارية على شبكة 
ى أدوات اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية، خدمات البث والبرامج اإلنترنت أو عل

التلفزيونية واإلذاعية المقدمة عبر األقمار الصناعية، الكابل أو الشبكات الالسلكية، 

خدمات البث اإللكتروني للرسائل، توفير الولوج الى خدمة المدونات وغرف الدردشة 
ردشة المباشرة وألواح النشرات ولوحات النشرات والمناقشة، توفير غرف الد

اإللكترونية إلرسال الرسائل والتعليقات ومحتويات وسائل اإلعالم المتعددة بين 
مستخدمي التواصل اإلجتماعي، توفير الولوج الى مواقع إلكترونية تحتوي على 

خرائطـ ومعلومات عن إتجاهات السير ومواقع األعمال، إرسال الرسائل والصور عبر 
اسوب، توفير الولوج الى خدمات التسوق والطلب المنزلي والمكتبي عبر أجهزة الح

أجهزة الحاسوب و/أو شبكات حاسوب عالمية و/أو تقنيات اإلتصاالت التفاعلية، 

خدمات البريد اإللكتروني، توفير المعلومات شبكيا من قاعدة بيانات ممكننة أو من 
 موسيقى الرقمية على شبكة اإلنترنتاإلنترنت، توفير الولوج الى مواقع إلكترونية لل

أو على أدوات اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية، توفير معلومات عبر االنترنت من 

شبكة حاسوب عالمية او من االنترنت متعلقة بالرياضات واالحداث الرياضية، توفير 
التوصيالت لتجهيزات الحاسوب )خدمات اإلتصاالت عن بعد(، توفير الولوج الى 

هزة كمبيوتر وقواعد بيانات الحاسوب المركزية )خدمة تكنولوجيا المعلومات(، أج

توفير الولوج الى شبكة اإلنترنت عبر شبكة حاسوب عالمية أو عبر أدوات 
اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية )خدمة تكنولوجيا المعلومات(، دفق الفيديوهات 

فق للفيديو والمواد السمعية والمواد السمعية من شبكة اإلنترنت، خدمات التد

والبرامج التلفزيونية، توفير الولوج الى محركات البحث على شبكة اإلنترنت، 
االتصاالت للمعلومات )من ضمنها صفحات االنترنت( وبرامج الحاسوب و اي بيانات 

 أخرى.

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: ))فيفافيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167623 Class 38 38 التجاريةرقم العالمة  167623 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services, namely, computerized telephony 
services; voice over internet protocol (VOIP) services; 
communication services, namely, transmission of data from 

cloud networks for telecommunications networks via the 
Internet; transmission of electronic mail and electronic 
messaging services; delivery of messages by electronic 

transmission for others. 

لكية وبالتحديد خدمات االتصاالت الهاتفية المحوسبة، خدمات االتصاالت السلكية والالس
(/ خدمات الهاتف عبر اإلنترنت، خدمات VOIPخدمات بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت )

االتصاالت وبالتحديد نقل البيانات من الشبكات السحابية لشبكات االتصاالت السلكية 

تروني والرسائل اإللكترونية، تسليم والالسلكية عبر اإلنترنت، خدمات إرسال وبث البريد اإللك
 وتوصيل الرسائل عن طريق اإلرسال اإللكتروني لآلخرين.

 

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167771 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167771 الصنف 
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  TWILIO  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services, namely, computerized telephony 

services; voice over internet protocol (VOIP) services; 
communication services, namely, transmission of data from 
cloud networks for telecommunications networks via the 

Internet; transmission of electronic mail and electronic 
messaging services; delivery of messages by electronic 
transmission for others. 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وبالتحديد خدمات االتصاالت الهاتفية المحوسبة، 

(/ خدمات الهاتف عبر اإلنترنت، خدمات VOIPات بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت )خدم
االتصاالت وبالتحديد نقل البيانات من الشبكات السحابية لشبكات االتصاالت السلكية 

والالسلكية عبر اإلنترنت، خدمات إرسال وبث البريد اإللكتروني والرسائل اإللكترونية، تسليم 

 ريق اإلرسال اإللكتروني لآلخرين.وتوصيل الرسائل عن ط

 

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167647 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167647 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

shipping of cargo, shipping of freight, shipping of goods, 
transpotation of goods by air, rail, ship, land vehicle  

الشحن الجوي ، الشحن البحري، شحن البضائع عن طريق الجو والقطارات والسفن ووسائل 
 النقل البرية 

Date of 03/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/04/2019  

Applicant Name: logistic for shipping co   اسم طالب التسجيل: شركة اللوجستية للشحن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - gardenz , P.O.Box: 5199, 11183  عنوان طالب التسجيل  11183, 5199الجاردينز   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5199-11183amman - gardenz   ليغعنوان التب الجاردينز -عمان 11183-5199ص.ب  

Trademark 167618 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167618 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arranging of tours . reservation ( transport ) reservation ( travel) 
sightseeing ( tourism ) travelers escorting travelers transport  

تنظيم الرحالت السياحية , الحجز للنقل , الحجز للسفر , ارتياد الالماكن ) السياحية ( ,مرافقة 
 المسافرين , نقل المسافرين 

 

Date of 04/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name:  Desert Adventures 

Tourism   

 اسم طالب التسجيل: شركة مغامرات الصحراء للسياحه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company  نوع طالب التسجيل خاصةمساهمة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,  mecca street , Amman, P.O.Box: 

3688, 11821 

 عنوان طالب التسجيل  11821, 3688عمان، شارع مكة  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 3688-11821Amman,  mecca street   ليغعنوان التب عمان، شارع مكة 11821-3688ص.ب  

Trademark 167916 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167916 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel agency services, namely, travel arrangement and 

reservation; travel ticket reservation services and travel 
information and travel ticket sales services; air, railway, boat, 
bus and van transportation services; air transportation services 

featuring a frequent flyer bonus programme; tour boat services; 
tour operation services; vehicle rental services; rental of 
parking spaces; taxi services; freight shipping services; 

transport of goods by motor vehicle, lorry, rail, ship and 
aeroplane; packaging of goods; transport and delivery of goods, 
in particular documents, packages, parcels and letters; postal, 

courier and messenger delivery services, in particular, 
distribution of newspapers, magazines and books; warehousing 
services; distribution of water, heat, gas, oil or electricity; 

distribution (transport) of films and recordings of sound and 
images; distribution (transport) of tickets; GPS navigation 
services; distribution (transport), supply and storage of fuel, 

petroleum, oil, gas, lubricants, solvents, paraffin, wax and 
bitumen; transmission, distribution of electricity; transport of oil 
or gas through pipelines; transport and storage of waste; 

professional consultancy services relating to the distribution of 
power and electricity. 

خدمات وكاالت السفر وخاصة ترتيب وحجز السفر، خدمات حجز تذاكر السفر ومعلومات عن 

كر السفر، خدمات التنقل عبر الجو وسكك الحديد والزوراق والباصات السفر وخدمات بيع تذا
والفانات )الحافالت(، خدمات النقل الجوي التي تقدم برامج المكافآت للطيارين المكررين، 

خدمات الزوارق السياحية، خدمات إدارة الرحالت، خدمات تأجير العربات )المركبات(، خدمات 

مات التاكسي، خدمات شحن الحموالت، نقل السلع عبر تأجير أماكن ركن السيارات، خد
العربات المزودة بمحركات والشاحنات والسكك والسفن والطائرات، تغليف البضائع، نقل 
وتوصيل السلع بالتحديد المستندات والرزمات والطرود والرسائل، خدمات توزيع البريد 

ت والكتب، خدمات التخزين، والبريد السريع والمراسالت بالتحديد توزيع الصحف والمجال
توزيع المياه أو الحرارة أو الغاز أو الوقود أو الكهرباء، توزيع )نقل( األفالم والتسجيالت 

الصوتية والصورية،  توزيع )نقل( التذاكر، خدمات المالحة عبر أنظمة تحديد المواقع 

ز والمزلقات ومواد العالمية، توزيع )نقل( وتزويد وتخزين الوقود والزيوت والبترول والغا
المذيبة والبرافين والشمع والقار، إرسال وتوزيع للكهرباء، نقل الوقود أو الغاز عبر خطوط 

 األنابيب، نقل وتخزين النفايات، خدمات إستشارية مهنية متعلقة بتوزيع الطاقة والكهرباء.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: (فيفا)فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104 مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167622 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167622 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport (including home delivery) and storage of goods, 
relating to services provided by supermarkets and retailers, 

النقل )بما في ذلك التوصيل إلى المنزل(، وتخزين البضائع، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها 
 محالت السوبر ماركت وتجار التجزئة.,

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 
silver, white and black as per the specimen filed at the 

Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض 
 واالسود حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 05/09/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب  الملكية الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية 
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167979 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167979 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Airline services, air transportation services, provision of 
computerized travel information, arranging of travel and 
transport reservation services; aircraft chartering services; 

travel tickets reservation services; booking of seats for travel; 
car transport; chauffeur and limousine services; coach rental; 
courier services; escorting of travelers; sightseeing (tourism) 

including tours, safaris, excursions, sports and activity 
holidays; tourist offices; transport reservation; transportation 
information; travel agency services; freight brokerage services, 

cargo handling services; airport ground handling services; 
packing and storage of cargo; wrapping of goods; arranging the 
transportation of goods and luggage, delivery of goods and 
luggage and storage of goods and luggage; guarded 

transportation services; provision of information, consultancy 
services and advisory services relating to all the aforesaid 
services.  

خدمات الخطوط الجوية ، خدمات النقل الجوي ، توفير معلومات السفر المحوسبة ، خدمات 
السفر وحجوزات النقل؛ خدمات تأجير واستئجار وسائط النقل الجوي، الترتيبات المختصة ب

خدمات حجز تذاكر السفر، حجز مقاعد السفر، سيارات النقل، خدمات توفير السائقين 

وسيارات الليموزين، تأجير المركبات؛ خدمات البريد السريع؛ مرافقة المسافرين، مشاهدة 
الجوالت السياحية، رحالت الصحاري، رحالت  وارتياد المعالم السياحية )السواح( وتشمل

التنزه القصيرة؛ األلعاب الرياضية والنشاطات الترفيهية في العطالت؛ مكاتب السياحة؛ 

حجوزات السفر؛ معلومات النقل؛ خدمات وكاالت السفر؛ خدمات وساطة الشحن، خدمات 
ين البضائع؛ تغليف مناولة البضائع؛ خدمات المناولة األرضية في المطارات، تغليف وتخز

البضائع؛ التحضير لنقل البضائع واألمتعة، تسليم البضائع واألمتعة وتخزين البضائع 

واألمتعة؛ خدمات النقل المحروس؛ توفير المعلومات، الخدمات االستشارية واإلرشادية التي 
 تتعلق بكل الخدمات اآلنفة الذكر. 

 
 

Date of 15/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Emirates   اسم طالب التسجيل: االمارات 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address P.O.Box 686, Dubai, United Arab Emirates   عنوان طالب التسجيل  ، دبي، االمارات العربية المتحدة 686ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

-P.O.Box 930093 – 11193 Dabouq, Al-Hijaz 
St, Bld, no 27 Amman 

دابوق شارع الحجاز بناء  -عمان 11193-930093ص.ب  
 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167607 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167607 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

travel and tourism ( Organization of Hajj and Umrah trips and 

external and interal tourism) 

 السياحة والسفر )تنظيم رحالت الحج والعمرة والسياحة الخارجية والداخلية(

Date of 04/12/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: ayman khalil abed al 

qader & his partner co  

 اسم طالب التسجيل: شركة ايمن خليل عبد القادر وشريكه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -madina monawara str, P.O.Box: 

20036, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 20036ش المدينة المنورة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 20036-11118amman -madina 
monawara str 

ليغعنوان التب ش المدينة المنورة -عمان 11118-20036ص.ب   

Trademark 167864 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167864 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Consultancy and advisory services in the field of soil treatment; 
providing information in the field of soil treatment 

خدمات االستشارة والنصح في مجال معالجة التربة؛ توفير المعلومات في مجال معالجة 
 التربة.

 

Date of 15/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: AECI Limited  اسم طالب التسجيل: إي سي آي ليمتدأيه 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 

Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 
 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATESP.O.Box 142025-
11814Amman, King Abdullah II Street 

عمان، 11814-142025ص.ب  نادر جميل قمصيةمكتب 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167764 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 167764 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Processing of cinematographic films; photograph enlargement; 
printing of photographs, development of photographic films; 

rental of machines and instruments for development, printing, 
enlarging or finishing for photographs; printing services; waste 
disposal [treatment] services; waste management services 

(recycling); tailoring services (clothing); refining of oil; refining 
services; services for the treatment and processing of oil and 
used lubricants; generation of gas and electricity; processing of 
oil and gas; processing and refining of organic substances; 

processing of fuels; production of energy; production of gas; 
gas generation; oil and gas treatment and processing; natural 
gas treatment and processing; fuel and gasoline treatment and 

processing; custom production of different types of brake 
fluids, antifreeze liquids, engine oils, greases, paraffin and by-
products thereof and miscellaneous petroleum derivatives for 

others; professional consultancy services relating to the 
generation of power and electricity. 

معالجة األفالم السينماتوغرافية، تكبير الصور الفوتوغرافية، طباعة الصور الفوتوغرافية 
وتطوير أفالم فوتوغرافية، تأجير الماكينات واآلالت لتطوير وطباعة وتكبير ووضع اللمسات 

رافية، خدمات الطباعة، خدمات طرح )معالجة( النفايات، خدمات إدارة األخيرة للصور الفوتوغ
النفايات )إعادة تدوير(، خدمات الخياطة )المالبس(، تكرير النفط، خدمات التكرير، خدمات 
لمعالجة النفط والمزلقات المستعملة، توليد الغاز والكهرباء، معالجة النفط والغاز، خدمات 

عضوية، معالجة الوقود، إنتاج الطاقة، إنتاج الغاز، توليد الغاز، معالجة وتكرير المركبات ال
معالجة وتصنيع النفط والغاز، معالجة وتصنيع الغاز الطبيعي، معالجة وتصنيع الوقود 

والبنزين، اإلنتاج حسب الطلب ألنواع متعددة من سوائل المكابح والسوائل المضادة للتجمد 
والمنتجات المصنوعة منها ومشتقات البترول وزيوت المحركات والشحوم والبرافين 

 المتنوعة لآلخرين، خدمات إستشارية مهنية متعلقة بتوليد الطاقة والكهرباء.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA)  

 اسم طالب التسجيل: فيفا((فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167721 Class 40 40 التجاريةرقم العالمة  167721 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for the treatment of materials, namely processing of 
soya, legumes and lupine; treatment, handling and processing 
of fats and oils; preservation of food; handling, processing and 

refining of foodstuffs; consultancy and information regarding 
the aforesaid services, including via electronic networks such 
as the Internet, 

خدمات لمعالجة المواد، باالخص تجهيز فول الصويا والبقوليات واللوبين؛ المعالجة والتعامل 
تصنيع الدهون والزيوت؛ حفظ االغذية؛ التعامل مع وتصنيع وتنقية المواد الغذائية؛ مع و

االستشارات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله، بما في ذلك عن طريق الشبكات 

 اإللكترونية مثل اإلنترنت.,

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V.  اسم طالب التسجيل: .في .كورت ويج بيدي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب  مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167984 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 167984 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for the treatment of materials, namely processing of 

soya, legumes and lupine; treatment, handling and processing 
of fats and oils; preservation of food; handling, processing and 
refining of foodstuffs; consultancy and information regarding 

the aforesaid services, including via electronic networks such 
as the Internet, 

المواد، باالخص تجهيز فول الصويا والبقوليات واللوبين؛ المعالجة والتعامل خدمات لمعالجة 

مع وتصنيع الدهون والزيوت؛ حفظ االغذية؛ التعامل مع وتصنيع وتنقية المواد الغذائية؛ 
االستشارات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله، بما في ذلك عن طريق الشبكات 

 رنت.,اإللكترونية مثل اإلنت

Special condition:  Claiming Colors orange, green, light brown, 

silver, white and black as per the specimen filed at the 
Trademark Office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان البرتقالي، االخضر، البني الفاتح، الفضي، األبيض 

 لدى مسجل العالمات التجارية. واالسود حسب النموذج المودع

Date of 05/09/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: De Korte Weg B.V. اسم طالب التسجيل: .في .دي كورت ويج بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Jagerskade 17, 3552, TL, Utrecht, 
Netherlands. 

 عنوان طالب التسجيل  ، تي ال، اوتريخت، النذرالندز3552، 17جيكرسكيد 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICEP.O.Box 3308-11181Amman 

-3308ص.ب الملكية الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية 
 عمان11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167969 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 167969 الصنف 



338 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services, namely, providing classes, seminars and 
lectures in the field of business and financial strategy and 
competitive analysis. 

الخدمات التعليمية وبالتحديد توفير الفصول والندوات والمحاضرات في مجال األعمال 
 واالستراتيجية المالية والتحليل التنافسي.

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the words (CERTIFIED IN 
STRATEGY AND COMPETITIVE ANALYSIS) if used separately 

from the Mark. 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات 
(CERTIFIED IN STRATEGY AND COMPETITIVE ANALYSIS إذا )

 وردت بمعزل عن العالمة.

 

Date of 21/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2019  

Applicant Name: Institute Of Management 

Accountants 

 اسم طالب التسجيل: انستيتيوت اوف مانيجمنت اكاونتانتس

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 Paragon Drive Montvale NEW JERSEY 

07645-1760, USA 

، 1760-07645باراغون درايف مونتفالي نيو جيرسي  10

 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167752 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167752 الصنف 
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  SOLFL  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services; educational services, namely, developing 
curriculum for teachers; educational services in the nature of 

operating an educational institution; Podcast services. 

الخدمات التعليمية؛ الخدمات التعليمية، تحديدا: تطوير المناهج للمدرسين؛ الخدمات التعليمية 
 على شكل تشغيل المؤسسات التعليمية؛ خدمات النشرات الصوتية

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28297 

Claim Date: 15/11/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M/ 28297/2018 رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011نيويورك ستريت، نيويورك،  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167790 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167790 الصنف 
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 TikTok  
 

 
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Presentation of music videos via mobile device on online; 
providing of on-line electronic publications (not downloadable) 

via mobile devices; multimedia publishing of printed matter, 
books, magazines, journals, newspapers, newsletters, tutorials, 
maps, graphics, photographs, videos, music and electronic 

publications; electronic publication of information on a wide 
range of topics on-line; entertainment and amusement 
information via internet online. 

قالة عبر االنترنت؛ خدمات توفير خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية عبر األجهزة الن
المنشورات األلكترونية )غير القابلة للتحميل( عبر االنترنت عبر الهواتف النقالة؛ خدمات 

النشر متعدد الوسائط للمطبوعات والكتب والمجالت والصحف والجرائد والنشرات اإلخبارية 
طع الفيديو والدروس الخصوصية والخرائط والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقا

والموسيقا والمنشورات اإللكترونية؛ خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات بخصوص مجموعة 

واسعة من المواضيع على اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلومات الترفيهية والتي تنطوي على 
 التسلية بشكل ألكتروني عبر االنترنت.

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167779 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167779 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cultural , educational and exhibition activities and bazar  نشاطات ثقافية وتعليمية وتنظيم المعارض والبازارت 
 

 

Date of 26/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Shaghaf for culture and 

Art Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة شغف للثقافة والفن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company طالب التسجيلنوع  ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -lweebdeh , P.O.Box: 9222, 19111  عنوان طالب التسجيل  19111, 9222اللويبدة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 9222-19111Amman -lweebdeh   ليغعنوان التب اللويبدة -عمان 19111-9222ص.ب  

Trademark 167616 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167616 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; training of management 
employees and training of operational employees. 

خدمات التعليم، توفير وتقديم التدريب، تدريب موظفي اإلدارة وتدريب الموظفين التنفيذيين 
 )المشغلين(.

Special condition:  Claiming dark red, grey colors according to 
the print filed with the application.. 

وذلك بموجب النموذج  اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االحمر الغامق والرمادي
 المودع مع الطلب.

 

Date of 28/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: ABDUL LATIF JAMEEL 

IPR COMPANY LIMITED 

طالب التسجيل:اسم  شركة عبد اللطيف جميل آي بي ار المحدوده  

Nationality     : CHANNEL ISLANDS جنسية الطالب جزر القنال: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 1RB 

Channel Islands 

ار بي،  1 1ايسبالند ، شارع هيلير، جيرسي ، جيه اي  15

 جزر القنال البريطانية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  غزالة للملكية الفكريةأبو 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167755 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167755 الصنف 
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CINTANA 
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services in the nature of courses and programs at 

the post-secondary and university levels; educational services, 
namely, designing education programs in the nature of 
developing curriculum for educators and managing education 

programs in the nature of arranging and conducting educational 
programs in the field of instruction at the post-secondary and 
university levels; consulting services in the field of education; 

consulting services in the field of education, namely, providing 
analysis of student data for the purpose of education 
management; management services in the field of education, 

namely, arranging and conducting educational programs in the 
field of instruction at the post-secondary and university levels; 
educational program design services in the nature of 

developing curriculum for educators. 

 الخدمات التعليمية في طبيعة/على شكل الدورات والبرامج على مستوى ما بعد الثانوي

والجامعي، الخدمات التعليمية وبالتحديد تصميم البرامج التعليمية في طبيعة /على شكل تطوير 
المناهج الدراسية للمعلمين وإدارة البرامج التعليمية في طبيعة/على شكل ترتيب وإجراء 

البرامج التعليمية في مجال اإلرشاد على مستوى ما بعد الثانوي والجامعي، خدمات استشارية 

جال التعليم، خدمات استشارية في مجال التعليم وبالتحديد توفير تحليل لبيانات الطالب في م
لغرض/بهدف إدارة التعليم، خدمات اإلدارة في مجال التعليم وبالتحديد ترتيب وإجراء البرامج 

التعليمية في مجال اإلرشاد على مستوى ما بعد الثانوي والجامعي، خدمات تصميم البرامج 

 ة في طبيعة/على شكل تطوير المناهج للمعلمين.التعليمي

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88392237 

Claim Date: 18/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88392237رقم االدعاء: 

 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 02/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: Cintana Education, LLC اسم طالب التسجيل: سينتانا اديوكيشن، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 401 N. Michigan Ave., Suite 3300, Chicago, 
Illinois 60611, United States 

، شيكاغو، إلينوي 3300ان. ميتشيغان افي.، سويت  401
 ، الواليات المتحدة االمريكية60611

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167749 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167749 الصنف 



344 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; educational and teaching services, namely, 
conducting workshops, seminars, classes and providing 
distance learning services in the fields of the culinary arts, 

gastronomy, oenology, cooking, business management and the 
hospitality industry, and distributing course materials in 
connection therewith; providing educational demonstrations; 

providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities; publication and editing of printed matter; 
Organisation of conferences, exhibitions and competitions in 

the fields of culinary arts, gastronomy, oenology, cooking, 
business management (for entertainment or educational 
purpose) and the hospitality industry; electronic publication. 

ليمية؛ خدمات التعليم والتدريس وتحديدا: عقد ورشات العمل والحلقات الدراسية الخدمات التع
والصفوف وتوفير خدمات الدراسة بالمراسلة في مجاالت الطبخ وفن حسن األكل وصناعة 

النبيذ والطبخ وإدارة األعمال والفندقة وتوزيع مواد الدورات المتعلقة بها؛ توفير التوضيحات 

فير التدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛ التعليمية؛ خدمات تو
خدمات نشر وتحرير المطبوعات؛ خدمات تنظيم المؤتمرات والمعارض والمسابقات في مجال 

فنون الطهي وفن حسن األكل وصناعة النبيذ والطبخ وخدمات إدارة األعمال )للترفيه أو 

 لنشر اإللكتروني.ألغراض تعليمية( والفندقة؛ خدمات ا

Special condition:  The registration of this trademark does not 
give the owners the exclusive right to use the word "Paris" and 
the year "1895" whenever appearing differently or separately 

from the mark. 

العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة "باريس"  اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه 
 " عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.1895والعام "

 

Date of 03/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: Le Cordon Bleu 

International BV 

 اسم طالب التسجيل: لو كوردون بلو انترناشونال بي في

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  بي ال أمستردام، هولندا 1015، 28هيرينجراخت 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167816 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167816 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; training; providing training courses; entertainment; 
entertainment services provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public viewings of sports events 

organisation of sporting and cultural events and activities; 
organisation of lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; providing sports 

facilities; fun park services; health and fitness club services; rental 
services for audio and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video recordings; 

publication and/or rental of interactive educational and entertainment 
products, namely films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, CD-
ROMs; publication of statistics and other information on sports 

performances; radio and television reporting of sporting events; 
production and editing services for radio and television programmes; 
photography services; photography, audio and videotaping production 

services; production of animated movies; production of animated 
television programs; seat booking services for entertainment and 
sporting events; ticket reservation services for entertainment and 

sporting events; sports ticket agency services; timing of sports events; 
recording of sports events; organisation of beauty contests; interactive 
entertainment; gambling services; providing of raffle services; online 

game services; providing online entertainment in the nature of game 
tournaments; organization of computer game competitions including 
online game competitions; information relating to entertainment or 

education, provided on-line from a computer database or the Internet 
or on wireless electronic communication device; electronic games 
services provided by means of the Internet or on wireless electronic 

communication device (entertainment); publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line; entertainment 
services in the form of chat rooms on the Internet or on wireless 

electronic communication device; entertainment services in the form of 
cinema performances; translation services; interpreter services; 
provision of entertainment infrastructures, namely, VIP lounges and 

sky boxes both on and off site sports facilities for entertainment 
purposes; hospitality services, namely customers reception services, 
including provision of tickets for sporting or entertainment events; 

providing online information in the fields of sports or sports events 
from a computer database or the Internet. 

التعليم، التدريب، خدمات توفير الدورات التدريبية، الترفيه، الخدمات الترفيهية 
المقدمة خالل او في األحداث الرياضية أو المتعلقة باألحداث الرياضية، الخدمات 

الترفيهية بشكل مشاهدات عامة لألحداث الرياضية، تنظيم النشاطات الرياضية 

نشاطات الرياضية والثقافية(، تنظيم اليانصيب والثقافية )تنظيم األحداث وال
والمسابقات، تنظيم المسابقات واألحداث الرياضية في مجال كرة القدم، توفير 

المنشآت الرياضية، خدمات منتزهات المرح، خدمات نوادي الصحة واللياقة، تأجير 

ت المعدات السمعية والفيديو، إنتاج وعرض ونشر و/أو تأجير األفالم والتسجيال
السمعية والفيديو، نشر و/أو تأجير المنتجات التعليمية والترفيهية التفاعلية 

( DVDsوخاصة األفالم والكتب واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية )

(، نشر CD-ROMsواألقراص الصغيرة واألقراص المدمجة القارئة للذاكرة فقط )
ياضية، خدمات إعداد التقارير اإلحصاءات وغيرها من المعلومات عن العروض الر

اإلذاعية والتلفزيونية عن األحداث الرياضية، خدمات إنتاج وتحرير البرامج 

اإلذاعية والتلفزيونية، خدمات التصوير الفوتوغرافي، خدمات اإلنتاج المتعلقة 
بالتصوير الفوتوغرافي والسمعيات وتصوير أشرطة الفيديو، إنتاج أفالم الرسوم 

اج برامج الصور المتحركة التلفزيونية، خدمات حجز المقاعد المتحركة، إنت

لألحداث الترفهية والرياضية،  خدمات حجز التذاكر لألحداث الترفهية والرياضية، 
خدمات وكاالت التذاكر الرياضية، توقيت األحداث الرياضية، تسجيل األحداث 

دمات المقامرة، الرياضية، تنظيم مسابقات الجمال، خدمات الترفيه التفاعلي، خ

توفير خدمات البيع اليانصيبي، خدمات األلعاب المباشرة على شبكة اإلنترنت، 
خدمات توفير الترفيه المباشر على شبكة اإلنترنت بطبيعة دورات لعب، تنظيم 

منافسات ألعاب الحاسوب المتضمنة منافسات األلعاب المباشرة على شبكة 

بالترفيه أو التعليم والمتوفرة بشكل مباشر من اإلنترنت، توفير المعلومات المتعلقة 
قاعدة بيانات ممكننة أو شبكة اإلنترنت أو أدوات إتصاالت إلكترونية السلكية، 

خدمات األلعاب اإللكترونية المتوفرة بواسطة اإلنترنت أو أدوات إتصاالت إلكترونية 

ر على كل مباشالسلكية )ترفيه(، نشر الكتب، نشر الكتب والمجالت اإللكترونية بش
شبكة اإلنترنت، خدمات ترفيهية بشكل غرف دردشة على شبكة اإلنترنت أو على 

أدوات إتصاالت إلكترونية السلكية، خدمات ترفيهية بشكل عروض سينمائية، 

خدمات الترجمة، خدمات المترجم، توفير التزويد بالبنى التحتية الترفيهية وخاصة 
ا وغرف مخصصة لكبار الشخصيات ردهات )صاالت( الشخصيات الهامة جد

(sky boxes في أو خارج حرم المنشآت الرياضية ألغراض الترفيه، خدمات )

الضيافة وخدمات إستقبال الزبائن والمتضمنة توفير التذاكر لألحداث الرياضية أو 
الترفيهية، توفير معلومات عبر اإلنترنت في مجاالت الرياضة أو األحداث الرياضية 

 انات حاسوب أو اإلنترنت.من قاعدة بي

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167720 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167720 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

games entertainment  العاب ترفيهية 

 

Date of 05/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: San Diego Investment 

Company 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة سان دييغو لالستثمار ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / al baounyah street / building 54, 

P.O.Box: 910977, 11191 

, 910977، ص.ب:  54عمان /شارع الباعونية عمارة

11191 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 910977-11191amman / al 
baounyah street / building 54 

ليغعنوان التب 54عمان /شارع الباعونية عمارة11191-910977ص.ب   

Trademark 167662 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167662 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Education , providing of training ; entertainment , Sporting and 
cultural activities ,Awareness of the types of motorbikes and  
the environmental and tourist places  

التعليم ، التهذيب ، التدريب ، الترفيه االنشطة الرياضية والثقافية ,ة التوعية بانواع الدراجات 
 و االماكن السياحية و البيئية 

Date of 12/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: Long Run for Motorcyling 

Improvement  

 اسم طالب التسجيل: المدى البعيد لتطوير عالم الدراجات النارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al balqa -al fuhies , P.O.Box: 5, 19152 :عنوان طالب التسجيل  19152, 5البلقاء الفحيص   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5-19152al balqa -al fuhies   ليغعنوان التب البلقاء الفحيص 19152-5ص.ب  

Trademark 167663 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167663 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sport gym   نادي رياضي 

 

Date of 09/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: alhinkah academy for 

sport training co  

 اسم طالب التسجيل: شركة اكاديمية الحنكة للتدريب الرياضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alrabia -khalil al kashefs , 

P.O.Box: 6084, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 6084ش خليل الكاشف  ، ص.ب:-الرابية -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 6084-11118amman -alrabia -khalil 
al kashefs  

ليغعنوان التب الكاشفش خليل -الرابية -عمان 11118-6084ص.ب   

Trademark 167632 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167632 الصنف 



349 
 

 

 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Club services [entertainment or education], Coaching [training], 
Competitions (Organization of-)[ entertainment or education], 

Camp services (Sport-), Camp services (Holiday-)[ertainment], 
Amusement arcade services (Providing-}, Arranging and 
conducting of conferences, Atranging and conducting of 

congresses,Competitions (Organization of sports-), Conducting 
fitness classes, Games equipment rental, Health club services 
[health and fitness training], Microfilming, Movie studios,Parks 

(Amusement-), Providing sports facilities, Radio and television 
programmes (Production of-), Recording studio services, 
Recreation facilities (Providing-), Rental of sports grounds, 

Stadium facilities (Rental of-), Ticket agency services 
[entertainment], Timing of sports events 

خدمات النوادي )للترفيه او التعليم( و التدريب الرياضي وتنظم المباريات او المنافسات 
ه( وخدمات المعسكرات الرياضية وخدمات معسكرات العطالت )للترفيه( )للتعليم أو الترفي

وتقدم خدمات قاعات التسليةوتنظيم وإدارة المؤتئرات وتنظم وإدارة االجتماعات وتنظم 
المباريات الرياضية وإقامة دروس لياقة بدنية وتأجير معدات االلعاب وخدمات النوادي 

والحفاظ على الصحة( والتصوير بالمايكروفلم الصحية )خدمات تدريب اللياقة البدنية 

وستوديوهات سيئائية وحدائق المالهي وتوفير تسهيالت رياضية وإنتاج برامج الراديو 
وخدمات ستوديوهات التسجيل وتوفير تسهيالت االستججام وتأجير المالعب  والتلفزيون

)ترفيه(وتوقيت المناسبات الرياضية وتأجير مرافق االستادات وخدمات وكالت التذاكر 

 الرياضية

 

Date of 20/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلبتاريخ  20/11/2019  

Applicant Name: Al Wehdat Sports  Club   اسم طالب التسجيل: نادي الوحدات الرياضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type PRIVATE FOUNDATION FOR PUBLIC 
INTEREST 

 نوع طالب التسجيل مؤسسة خاصة ذات نفع عام

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Neighborhood return , Amman, 
P.O.Box: 928091, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928091عمان،حي العودة  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928091-11190Amman, 
Neighborhood return  

ليغعنوان التب عمان،حي العودة 11190-928091ص.ب   

Trademark 167842 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167842 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

education . providing of training . entertainmant. sporting and 
cultral activities. servies consisting of all forms of education of 

persons or training of enimals services having the basic aim 
ofthe entertainment , amusement or recreation of people 
presentation of works of visual art or literature to the public for 

cultural or educational purposes.  

التعليم و التهذيب ،الترفيه ،االنشطة الرياضية و الثقافية . الخدمات المكونة من كافة اشكال 
تسلية الترفيه او ال الثقافة والتعليم لالفراد او التدريب الحيوانات الخدمات التي هدفها االساسي

والترويح عن الناس عروض االعمال الفنية او االدبية المرئية لغايات ثقافية او تعليمية 
 للجمهور 

 

Date of 20/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: the Australian learning 

center 

 اسم طالب التسجيل: شركة مركز اللغة االسترالي للتعليم

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-alabdali, P.O.Box: 928305, 1119 عنوان طالب التسجيل  1119, 928305العبدلي  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 928305-1119amman-alabdali  ليغعنوان التب العبدلي-عمان1119-928305ص.ب  

Trademark 167941 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167941 الصنف 
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  Vitesco  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

IT services, namely software development, programming and 
implementation, computer hardware development, hosting 

services and software as a service and rental of software, Rental 
of computer hardware and facilities, IT consultancy, advisory 
and information services, IT security, protection, restauration, 

Data dublication, and conversion services, data coding 
services, Computer analysis and diagnostics, Research, 
development and implementation of computers and systems, 

computer project management services, Data mining, Digital 
watermarking, Computer services, Technological services 
relating to computers, Computer network services, Updating of 

memory banks of computer systems, Data migration services, 
Updating websites for others, Monitoring of computer systems 
by remote access; Scientific and technological services and the 

associated research and drafts; design services; Research and 
development for others; Tyre inspection services; Component 
development for internal combustion engines; Tyre analysis 

services; industrial experiments and R&D services; technical 
project development; Technical data analysis services; 
engineering services; software development, programming and 

implementation; drafting and development of computer 
hardware and software; computer software design, computer 
software engineering, computer software installation; updating 

of software; maintenance of computer software; Hosting 
services; software as a service and rental of software; Platform 
as a Service [PaaS], Software as a service [SaaS]; Infrastructure 

as a Service [IaaS]; hosting of databases, web portals, weblogs, 
digital content on the internet, platforms on the internet as well 
as computerized data, files, applications and information; 

Creating and maintaining web sites for others; cloud computing, 
Providing virtual computer systems through cloud computing; 
online data storage; hosting of digital data and information in 

the field of road traffic, road traffic management, motor vehicles 
and autonomous driving of motor vehicles; communication of 
technical know-how (franchising); technical advice on the 
granting of usage rights for mobility systems; expert role for the 

automotive and rubber industry; Testing, authentication and 
quality control; Technical supervision and inspection; Technical 
measuring and testing; Testing of vehicles; Vehicle 

roadworthiness testing; Inspection services for new and used 
vehicles for persons buying or selling their vehicles; Provision 
of weather information; Provision of an accurate street map and 

topographical data; Provision of information relating to 
computer programs; Provision of information relating to 
scientific research; Provision of information relating to 

information technology; Provision of technical information in 
relation to computers; Product testing for others; Over the air 
updates of software components; Consultancy in the field of 

energy-saving; Provision of scientific information, advice and 

خدمات تكنولوجيا المعلومات و تحديدا: البرمجيات للتطوير والبرمجة والتشغيل والتطوير 
االستضافة والبرمجيات كخدمة وتأجير البرمجيات وتأجير  لتجهيزات الحاسوب وخدمات

أجهزة ومرافق الكمبيوتر وخدمات تقديم االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات و 
خدمات تقديم النصائح والمعلومات و خدمات حماية تكنولوجيا المعلومات و الحماية 

يز البيانات و التحليل والتشخيص واالسترجاع  ونسخ البيانات وخدمات التحويل و خدمات ترم

الحاسوبي و البحث و التطوير والتنفيذ ألجهزة وأنظمة الحاسوب و خدمات إدارة مشاريع 
الحاسوب و استخراج البيانات و العالمات المائية الرقمية و خدمات الحاسوب و الخدمات 

 الذاكرة ألنظمةالتكنولوجية المتعلقة بالحواسيب و خدمات شبكات الحاسوب و تحديث بنوك 

الحاسوب و خدمات نقل البينات و تحديث مواقع االنترنت لآلخرين و مراقبة أنظمة الحاسوب 
عن طريق الدخول عن بعد؛ الخدمات العلمية والتقنية وما يرتبط بها من البحوث والمشاريع؛ 

خدمات التصميم؛ البحث والتطوير لآلخرين؛ خدمات فحص اإلطارات؛ تطوير مكونات 

كات االحتراق الداخلي؛ خدمات تحليل اإلطارات؛ التجارب الصناعية وخدمات البحث لمحر
والتطوير؛ تطوير المشاريع التقنية؛ تحليل بيانات تقنية؛ الخدمات الهندسية؛ تطوير برمجيات 

حاسوبية و برمجة وتشغيل؛ صياغة وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ خدمات تصميم 

ندسة برمجيات الحاسوب و تنزيل برامج الكمبيوتر؛ تحديث البرامج؛ برمجيات الحاسوب و ه
صيانة برمجيات الحاسوب؛ خدمات االستضافة؛ البرمجيات كخدمة واستئجار البرنامج؛ 

البرامج كخدمة )بيه ايه ايه اس( و البرمجيات كخدمات؛ البرامج األساسية كخدمة )آي ايه 

و بوابات اإلنترنت و المدونات و المحتوى الرقمي ايه اس(؛ استضافة قواعد بيانات حاسوبية 
على اإلنترنت و المنصات على شبكة اإلنترنت وكذلك البيانات المحوسبة و الملفات و 

التطبيقات والمعلومات ؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ الحوسبة على 

ية من خالل الخوادم عبر االنترنت؛ شبكة االنترنت و خدمات توفير أنظمة الحاسوب االفتراض
تخزين البيانات على االنترنت؛ استضافة البيانات والمعلومات الرقمية في مجال حركة المرور 
على الطرق و إدارة حركة المرور على الطرق و السيارات والقيادة الذاتية للسيارات؛ توصيل 

حقوق االستخدام ألنظمة التنقل؛  المعرفة الفنية )منح االمتياز(؛ المشورة الفنية بشأن منح
دور الخبير لصناعة السيارات والمطاط؛ فحصو التحقق ومراقبة الجودة؛ اإلشراف الفني 

والتفتيش؛ قياس واختبار فنيان؛ اختبار المركبات؛ اختبارات فحص كفاءة المركبات للسير 

رون أو على الطرق؛ خدمات فحص المركبات الجديدة والمستعملة لألشخاص الذين يشت
يبيعون مركباتهم؛ توفير معلومات الطقس؛ توفير خريطة طريق دقيقة وبيانات طبوغرافية؛ 
توفير معلومات تتعلق ببرامج الحواسيب؛ توفير المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي؛ توفير 

المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ توفير معلومات فنية تتعلق بالحواسيب؛ اختبار 
منتج لآلخرين؛ عبر تحديثات الهواء لمكونات البرامج؛ االستشارات في مجال توفير الطاقة؛ ال

توفير المعلومات العلمية و خدمات تقديم النصائح واالستشارات المتعلقة بتعويض الكربون؛ 

خدمات االختبارات العلمية و صياغة اآلراء الفنية و / أو العلمية؛ البحث في مجال التكنولوجيا 
خدمات التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ المشورة الفنية واالستشارات و / أو تخطيط  و

المشروع؛ أبحاث في مجال حماية البيئة؛ البحث والتطوير في مجال العالج و استخدام وإعادة 
توليد المواد المحفزة لتقليل الحافز االنتقائي؛ تطوير العمليات الكيميائية المتعلقة باالختزال 

يزي االنتقائي وتكنولوجيا المحفز؛ التشاور الفني ألدوات التقييم للوحات الرسم البياني و التحف
العداد الرسمي و مسجالت بيانات الحوادث و سجالت المركبات اإللكترونية و أجهزة وأدوات 
الفحص والتشخيص ؛ تأجير واالستئجار وعقود اإليجار المتعلقة بما تقّدم؛ تقديم النصائح و 

تشارات والمعلومات لجميع ما سبق و المتضمنة في هذه الفئة؛ خدمات جمع بيانات واالس
حول نوعية الهواء؛ تأجير و واالستئجار وعقود اإليجار المتعلقة بما تقّدم؛ تقديم النصائح و 

 واالستشارات والمعلومات لجميع ما سبق و المتضمنة في هذه الفئة.

Date of 14/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH  اسم طالب التسجيل: تي جروب جي ام بي اتشسي بي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167805 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167805 الصنف 
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consultancy in relation to carbon offsetting; Scientific testing 
services, Drafting technical and/or scientific opinions; Research 

in the field of technology, industrial analysis and research 
services; Technical advice and consultancy and/or Project 
planning; Research in the field of environmental protection; 

Research and development in the field of treatment, use and 
regeneration of catalysts for selective catalyst reduction; 
Development of chemical processes relating to selective 

catalytic reduction and catalyst technology; technical 
consultation of evaluation instruments for diagram plates, 
tachographs, accident data recorder, electronic vehicle logs, 

test and diagnostic apparatus and instruments; rental, hire and 
leasing in connection with the aforesaid; advice, consultancy 
and information for the aforesaid, included in this class; Air 

quality data collection services; rental, hire and leasing in 
connection with the aforesaid; advice, consultancy and 
information for the aforesaid, included in this class. 

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 302018028103.2 / 12رقم االدعاء:

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

 



353 
 

 

    

EZVIZ 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technical research; Technical project studies; Engineering; 
Research and development of new products for others; 

Engineering drawings service; Surveying; Industrial designs; 
Interior designs; Computer rental; Computer programming; 
Computer software designs; Computer systems analysis; 

Computer systems designs; Updating of computer software; 
Consultancy in the field of computer hardware design and 
development; Rental of computer software; Recovery of 

computer data; Maintenance of computer software; Duplication 
of computer program; Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; Creating and maintaining web 

sites for others; Hosting computer sites [web sites]; Computer 
software installation; Data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); Computer software 

consulting; Rental of web server; Computer virus protection 
services; Providing Internet search engine; Remote monitoring 
of computer system; Document digitization (scanning); Platform 

as a service [PaaS]; Software as a service [SaaS]. 
 

األبحاث التقنية؛ دراسات المشاريع التقنية؛ الهندسة؛ البحث والتطوير للمنتجات اآلخرين 
الجديدة؛ خدمة الرسومات الهندسية؛ مسح؛ التصميم الصناعي ؛ تصميم الديكور الداخلي؛ 

تأجير أجهزة كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تصميم برامج كمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ 
الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛ استشارات في مجال تصميم وتطوير  تصميم أنظمة

معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج الكمبيوتر 

؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ إنشاء 
بكة اإلنترنت لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تحميل برامج كمبيوتر؛ وصيانة المواقع على ش

تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي[؛ االستشارات في برامج 

الكمبيوتر؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ تزويد محّركات 
كمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ تحويل بيانات بحث على اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة ال

[؛ خدمة البرامج PaaSالوثائق إلى رقمية ]مسح[؛ خدمة المنصات الخاصة بالتطبيقات ]

[SaaS.] 
 
 

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 أل تي دي  .هانغتشو إيزفيز نتورك كو

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم  

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167956 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167956 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Search engine optimization and intelligence services for search 
engine optimization professionals, namely, researching, 
tracking, analyzing, monitoring and optimizing search engine 

results and website visibility to improve inclusion and 
prominence in Internet search engine results; Providing on-line 
search engine intelligence software, namely, non-downloadable 

software used for tracking, analyzing, monitoring, and 
optimizing search engine results and website visibility to 
improve inclusion and prominence in Internet search engine 

results. 

خدمات تحسين محركات البحث وخدمات الذكاء المعلوماتي لمهنيي تحسين محركات البحث، 
تحديدا: البحث والتتبع والتحليل والمراقبة لنتائج محرك البحث وتحسينها ووضوح الموقع 

اإللكتروني لتحسين التضمين والبروز في نتائج محرك البحث على اإلنترنت؛ توفير برمجيات 

اتي لمحرك البحث على اإلنترنت، تحديدا: برمجيات غير قابلة للتحميل تستخدم الذكاء المعلوم
للتتبع وتحليل ومراقبة وتحسين نتائج محرك البحث ووضوح الموقع اإللكتروني لتحسين 

 التضمين والبروز في نتائج محرك البحث على اإلنترنت

Date of 16/05/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Conductor, Inc. اسم طالب التسجيل: .كونداكتور، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 
10016 USA 

، 10016، نيويورك، نيويورك 15بارك افنيو، الطابق  2
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167896 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167896 الصنف 
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 ADTRALZA  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and medical research in the field of skin diseases, 
atopic dermatitis, autoimmune and inflammatory diseases and 

in relation to treatment of the skin; research, development and 
scientific, medical and pharmaceutical testing in the field of skin 
diseases, atopic dermatitis, autoimmune and inflammatory 

diseases and in relation to treatment of the skin; providing 
information and consulting services in the field of research, 
development and science in relation to skin diseases and 

treatment of the skin; medical and pharmaceutical testing in the 
field of skin diseases, atopic dermatitis, autoimmune and 
inflammatory diseases and in relation to treatment of the skin. 

خدمات البحوث العلمية والطبية في مجال األمراض الجلدية وأمراض الجلد االستشرائية 
لتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة؛ خدمات البحث والتطوير وأمراض المناعة الذاتية واال

واالختبارات الطبية والصيدالنية في مجال األمراض الجلدية وأمراض الجلد االستشرائية 
وأمراض المناعة الذاتية وااللتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة؛ خدمات تقديم المعلومات 

والعلوم فيما يتعلق بأمراض الجلد وعالج البشرة؛ واالستشارات في مجال البحث والتطوير 

خدمات االختبارات الطبية والصيدالنية في مجال األمراض الجلدية وأمراض الجلد 
 االستشرائية وأمراض المناعة الذاتية وااللتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة.

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02793 
Claim Date: 19/12/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA/201802793 رقم االدعاء:

 19/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LEO Pharma A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليو فارما ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Industriparken 55, 2750 Ballerup, Denmark  عنوان طالب التسجيل  باليروب، الدانمارك 2750، 55انداستريباركن 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167889 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167889 الصنف 
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  APPLE  
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of computer hardware, software, 
peripherals, and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; computer 

programming; design of computer databases; electronic data 
storage; cloud computing services; rental of computer 
hardware, software, and peripherals; providing online non-

downloadable software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; computer 
security and data security consultancy; data encryption 

services; providing computer hardware or software information 
online; maintenance, repair and updating of computer hardware, 
software, peripherals, and applications; technical support 

services, diagnosing and troubleshooting of computer hardware 
and software problems, and computer help desk services; 
website creation, design, and maintenance services; website 

hosting services; providing search engines for obtaining data 
via the Internet and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, sites and other 

resources available on the Internet and other electronic 
communications networks; online social networking services; 
providing a social networking website; cartography and 

mapping services; scientific and technological services; 
industrial design services; industrial analysis and research 
services; information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid; creating indexes of information, 
sites and other resources available on global computer 
networks and other electronic and communications networks 

for others. 

جهزة الطرفية المحلقة تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واأل
بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات 

الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونياً؛ 

لطرفية الملحقة؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة ا
الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير -توفير البرمجيات المباشرة )ان

األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن 

اشرة ت مبالبيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيا
الين(؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة -)ان

والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 

وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ 
خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر 

-اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة )ان

الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات 
الين( لشبكات العالقات االجتماعية؛ توفير -وفير الخدمات المباشرة )انالتواصل اإللكترونية؛ ت

موقع الكتروني لشبكات العالقات اجتماعية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ الخدمات 

العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات 
ستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره؛ إنشاء فهارس تقديم المعلومات والمشورة واال

للمعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرها 

 من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال للغير.

 

Date of 03/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/07/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا  وان أبل

Applicant for 
Correspondence 

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

-435ص.ب  األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات
 مكة، أبراج الحجاز عمان، شارع11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167831 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167831 الصنف 
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 EXACQ CLOUD  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of computer hardware and software; 

software programming and implementation; cloud computing; 
providing temporary use of non-downloadable software; 
providing virtual computer systems through cloud computing; 

computer software consultancy; IT consultancy, advisory and 
information services; consulting services in the field of cloud 
computing; IT security, protection and restoration; data security 

consultancy; monitoring of network systems; monitoring of 
computer systems; rental of computer hardware and facilities; 
development of computer platforms; electronic data storage; 

hosting computer sites [web sites]; information technology [IT] 
consultancy; hosting services; application service provider 
services; platform as a service [PaaS]; software as a service 

[SaaS]; providing use of software for interactive video 
surveillance; maintenance of software for operating video 
surveillance systems 

حاسوب؛ خدمات برمجة وتطبيق البرمجيات؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات ال

خدمات الحوسبة على شبكة االنترنت؛ خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة 
للتحميل؛ خدمات توفير أنظمة الحاسوب االفتراضية من خالل الخوادم عبر االنترنت؛ خدمات 

ارات والنصائح والمعلومات في تقديم االستشارات لبرمجيات الحاسوب؛ خدمات تقديم االستش

مجال تكنولوجيا المعلومات؛ الخدمات االستشارية في مجال الحوسبة التي تعتمد على مصادر 
من اإلنترنت؛ الخدمات األمنية وخدمات الحماية واسترجاع تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات 

قبة أنظمة تقديم استشارات أمن البيانات؛ خدمات مراقبة أنظمة الشبكات؛ خدمات مرا

الحاسوب؛ خدمات تأجير أجهزة ومرافق االلحواسيب؛ خدمات تطوير البرامج للحواسيب؛ 
خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات استضافة مواقع الحاسوب )مواقع إلكترونية(؛ 

خدمات تقديم االستشارات فيما يتعلّق بتكنولوجيا المعلومات؛ خدمات االستضافة؛ خدمات 

ات التطبيقات؛ خدمات البرامج كخدمة )بيه ايه ايه اس(؛ خدمات البرمجيات مزودي خدم
كخدمة )اس اي اي اس(؛ خدمات توفير استخدام البرمجيات للمراقبة بالفيديو التفاعلي؛ 

 خدمات صيانة البرمجيات لتشغيل أنظمة المراقبة بالفيديو

 

Date of 23/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Tyco Fire & Security 

GmbH 

 اسم طالب التسجيل: تايكو فاير اند سيكيورتي جي ام بي اتش

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Victor - von - Bruns - Strasse. 21, 8212 

Neuhausen am Rheinfall Switzerland 

نيوهوسن ايه ام  8212، 21شتراسه -برونز-فيكتور فون

 ريهنفول سويسرا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167908 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167908 الصنف 
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 TikTok  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of software applications through a website; Hosting 
on-line web facilities for others for sharing on-line content; 

Hosting platforms on the Internet; Computer programming; 
Computer software design; Electronic data storage; Software as 
a service (SAAS) services; Cloud computing; Hosting a website 

for the electronic storage of digital photographs and videos; 
Hosting digital content on the Internet; Hosting multimedia 
entertainment content; Hosting of multimedia and interactive 

applications; Web site hosting services. 

خدمات توفير تطبيقات البرمجيات من خالل مواقع انترنت؛ خدمات استضافة تسهيالت الشبكة 
األلكترونية لآلخرين لمشاركة المحتوى األلكتروني؛ خدمات استضافة البرامج على اإلنترنت؛ 

ات تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تخزين البيانات خدمات برمجة الحاسوب؛ خدم
اإللكترونية؛ خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس(؛ خدمات الحوسبة على شبكة 

االنترنت؛ خدمات استضافة مواقع االنترنت للتخزين األلكتروني للصور الفوتوغرافية ومقاطع 

االنترنت؛ خدمات استضافة المحتوى  الفيديو الرقمية؛ خدمات استضافة المحتوى الرقمي عبر
الترفيهي متعدد الوسائط؛ خدمات استضافة تطبيقات متعددة الوسائط والتفاعلية؛ خدمات 

 استضافة مواقع إنترنت.

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167784 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167784 الصنف 



359 
 

 

   
 CINTANA  

 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of software for use in the field of 
designing and managing education programs; design and 
development of educational software; software as a service 

(SAAS) services featuring software for use in the field of 
designing and managing education programs; software as a 
service (SAAS) services featuring educational software. 

يم متصميم وتطوير البرمجيات الستخدامها في مجال تصميم وإدارة البرامج التعليمية، تص
( التي تشتمل على SAASوتطوير البرمجيات التعليمية، خدمات البرمجيات كخدمة )

برمجيات لالستخدام في مجال تصميم وإدارة البرامج التعليمية، خدمات البرمجيات كخدمة 

(SAAS.التي تشتمل على البرمجيات التعليمية ) 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88392237 
Claim Date: 18/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88392237رقم االدعاء: 

 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 02/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: Cintana Education, LLC اسم طالب التسجيل: سينتانا اديوكيشن، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 401 N. Michigan Ave., Suite 3300, Chicago, 
Illinois 60611, United States 

، شيكاغو، إلينوي 3300ان. ميتشيغان افي.، سويت  401
 ، الواليات المتحدة االمريكية60611

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167748 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167748 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leasing of computer hardware and computer software; 

computer consulting services; data processing (programming); 
computer software design services; creation, design, 
compilation and maintenance of websites or sites on wireless 

electronic communication device; installation and maintenance 
of computer software; creation and maintenance of wireless 
electronic communication networks; compilation of web sites in 

computer networks (particularly the Internet) or on wireless 
electronic communication; introduction of websites on the 
Internet or on wireless electronic communication; hosting of 

websites on the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing computer programs; 
providing search engines for the Internet; providing non-

downloadable software to enable users to create and share text, 
documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; 
development of computer services, namely, creating virtual 

communities for users to organize groups and events, 
participate in discussions, and engage in social, business and 
community networking; hosting web sites on the Internet 

allowing others to organize and conduct meetings, events and 
interactive discussions via communication networks; 
application service provider (ASP) services, namely, hosting 

computer software applications of others; development of 
computer software application solutions; cloud computing 
services; design and development of operating software for 
accessing and using a cloud computing network; providing 

software to enable or facilitate the uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over 

communication networks; providing access to Internet 
platforms (also mobile Internet) in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified information, personal 

profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; providing temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking, creating a virtual community, 

and transmission of audio, video, photographic images, texts, 

لحاسوب، معالجة خدمات تأجير أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب، خدمات استشارات ا

البيانات )برمجة(، خدمات تصميم برمجيات الحاسوب، إنشاء وتصميم وتجميع وصيانة 
المواقع اإللكترونية أو المواقع على اجهزة التواصل الالسلكية االلكتروني، تثبيت وصيانة 
برمجيات الحاسوب، إنشاء وصيانة شبكات اإلتصال اإللكترونية الالسلكية، تجميع المواقع 

لكترونية في شبكات الحاسوب )بالتحديد اإلنترنت( أو على األجهزة اإللكترونية لإلتصال اإل
الالسلكي، تقديم مواقع إلكترونية على اإلنترنت أو اإلتصال اإللكتروني الالسلكي، إستضافة 

المواقع اإللكترونية على اإلنترنت أو على األجهزة اإللكترونية لإلتصال الالسلكي، تقديم 

حاسوب، تقديم محركات بحث لإلنترنت، برمجيات غير قابلة للتنزيل لتمكين  برامج
المستخدمين من إنشاء ومشاركة النصوص والوثائق والصور والصور الفوتوغرافية والفيديو 

والخرائط وخرائط الطرق، تطوير خدمات الحاسوب بالتحديد إنشاء مجتمعات إفتراضية 

ت والمشاركة في النقاشات والمشاركة في الشبكات للمستخدمين لتنظيم مجموعات وفعاليا
اإلجتماعية والتجارية والمجتمعية، استضافة المواقع على شبكة اإلنترنت يتيح لآلخرين تنظيم 
وعقد االجتماعات والمناسبات والنقاشات تفاعلية عبر شبكات االتصاالت على شبكة اإلنترنت، 

افة تطبيقات برمجيات الحاسوب لآلخرين، خدمات مزود خدمات التطبيقات وبالتحديد إستض
تطوير حلول تطبيقات برمجيات الحاسوب، خدمات الحوسبة السحابية، تصميم وتطوير 

برمجيات تشغيل للوصول إلى شبكة حوسبة سحابية واستخدامها، توفير برمجيات لتمكين أو 

 لربط بالشبكة أوتسهيل تحديث أو تنزيل أو البث الحي أو نشر أو استعراض أو التدوين أو ا
المشاركة أو تقديم غير ذلك وسيط إلكتروني أو معلومات عبر شبكات اإلتصال، توفير 

الوصول إلى منصات اإلنترنت )وكذلك اإلنترنت عبر األجهزة النقالة( بطبيعة صفحات ويب 

مخصصة تضم معلومات خاصة بمستخدم أو معينة وصفحات التعريف الشخصي والصوت 
الفوتوغرافية والنصوص والرسومات البيانية والبيانات، توفير استخدام  والفيديو والصور

مؤقت لتطبيقات برمجيات غير قابلة للتنزيل إلعداد شبكات إجتماعية وإنشاء مجتمع إفتراضي 

ونقل الملفات السمعية والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات البيانية 
لمواقع اإللكترونية تضم تقنية التي تتيح للمستخدم عبر والبيانات، توفير برمجيات عبر ا

اإلنترنت إلنشاء صفحات تعريف شخصي تضم معلومات الشبكات اإلجتماعية وتحويل 
ومشاركة هذه المعلومات بين مواقع إلكترونية متعددة، خدمات تنقيب لتحديد مواقع النفط 

حقول النفط، خدمات البحث والغاز، خدمات تنقيب جيولوجي، خدمات التحليل الستكشاف 
والتطوير والتحليل والمشورة واالستشارات والتصميم المتعلقة بتقنية في مجال النفط 

وصناعة البترول، خدمات اإلستشارات التقنية وتصميم وتخطيط المنشآت فولتية ضوئية، 

 لخدمات االستشارات التقنية وتصميم وتخطيط منشآت الرياح، خدمات البحث وتطوير وتحلي
وتقديم المشورة واالستشارات في مجال وحدات التحكم اإللكترونية لمراقبة األنظمة 

اإللكترونية الشمسية و/أو الرياح، خدمات تصميم أنظمة الطاقة والكهرباء، خدمات التحليل 

المتعلقة باحتياجات اآلخرين للطاقة والكهرباء، تطوير أنظمة إدارة الطاقة والكهرباء، خدمات 
لمشروع وتقديم االستشارات المهنية جميعها متعلقة باحتياجات الغير للطاقة دراسات ا

والكهرباء، خدمات التصميم لمحطات الطاقة وخدمات أمن للحماية من الوصول غير المصرح 

 به إلى الشبكات.

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: فيفا((فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167719 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167719 الصنف 
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graphics and data; providing of software through a web site 
featuring a technology that enables online users to create 

personal profiles featuring social networking information and to 
transfer and share such information among multiple websites; 
exploration services to locate oil and gas; geological 

exploration services; analyses services for exploiting oilfields; 
research, development, analysis, advisory, consultancy and 
design services related to technology in the oil and petroleum 

industry; technical consulting, design and planning, of 
photovoltaic installations; technical consulting, design and 
planning of wind installations; research, development, analysis, 

advisory and consultancy services in relation to electronic 
control units for monitoring solar electric and/or wind power 
systems; design of energy and power systems; analysis relating 

to energy and power needs of others; development of energy 
and power management systems; project studies and 
professional consultancy services relating to power and energy 

needs of others; design services for power plants, security 
services for protection against unauthorised access to 
networks. 
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TWILIO 
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing temporary use of online non-downloadable 

telecommunications software for computerized telephony 
services; Application service provider featuring application 
programming interface (API) software and software 

development tools for use in enabling cloud communication 
services; platform as a service (PAAS) featuring application 
programming interface (API) software and software 

development tools for cloud communication services; Software 
as a service (SAAS) services featuring software for electronic 
mail and digital messaging. 

توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات االتصاالت السلكية والالسلكية عبر اإلنترنت الغير القابلة 

ية المحوسبة، مزود خدمة التطبيق الذي يضم برمجيات للتحميل لخدمات االتصاالت الهاتف
( وأدوات تطوير البرمجيات الستخدامها في تخويل خدمات APIبرمجة واجهة التطبيقات )

( التي تضم برمجيات برمجة واجهة PAASاالتصاالت السحابية، المنصات كخدمة )

بية، خدمات البرمجيات ( وأدوات تطوير البرمجيات لخدمات االتصاالت السحاAPIالتطبيقات )
 ( التي تضم برمجيات للبريد اإللكتروني والرسائل الرقمية.SAASكخدمة )

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:ايداع الطلب تاريخ 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167646 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167646 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Providing temporary use of online non-downloadable 
telecommunications software for computerized telephony 

services; Application service provider featuring application 
programming interface (API) software and software 
development tools for use in enabling cloud communication 

services; platform as a service (PAAS) featuring application 
programming interface (API) software and software 
development tools for cloud communication services; Software 

as a service (SAAS) services featuring software for electronic 
mail and digital messaging. 

توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات االتصاالت السلكية والالسلكية عبر اإلنترنت الغير القابلة 
للتحميل لخدمات االتصاالت الهاتفية المحوسبة، مزود خدمة التطبيق الذي يضم برمجيات 

طوير البرمجيات الستخدامها في تخويل خدمات ( وأدوات تAPIبرمجة واجهة التطبيقات )
( التي تضم برمجيات برمجة واجهة PAASاالتصاالت السحابية، المنصات كخدمة )

( وأدوات تطوير البرمجيات لخدمات االتصاالت السحابية، خدمات البرمجيات APIالتطبيقات )

 ة.( التي تضم برمجيات للبريد اإللكتروني والرسائل الرقميSAASكخدمة )

Date of 17/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Twilio Inc. اسم طالب التسجيل: .تويليو انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Spear Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, United 

States of America 

سبير ستريت، ثيرد فلور، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  101
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167736 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167736 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

INFORMATIN  TECHNOLOGY {IT} CONSULTANCY 
TECHNOLOGICAL CONSULTANCY .COMPUTER SOFTWARE  

CONSULTANCY  

 استشارات تكنولوجيا المعلومات ،استشارات تكنولوجية،استشارات برامج الحاسوب 

 

Date of 06/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

Applicant Name: Methaq International   اسم طالب التسجيل: ميثاق العالمية الستشارات تكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Shmisani-Prince Shaker Bin Zaid , 
P.O.Box: 5091, 11183 

, 5091شارع األمير شاكر بن زيد  ، ص.ب:-الشميساني-عمان
11183 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5091-11183Amman-Shmisani-
Prince Shaker Bin Zaid  

شارع األمير شاكر -الشميساني-عمان11183-5091ص.ب 
 بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167855 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167855 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of computer hardware and software  خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

 

Date of 27/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2020  

Applicant Name: Etihad for Financial 

Technology 

 اسم طالب التسجيل: شركة االتحاد للتكنولوجيا المالية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Zahran Street 196, P.O.Box: 

926544, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926544، ص.ب:  196شارع زهران -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 926544-11190amman -Zahran 
Street 196 

ليغعنوان التب 196شارع زهران -عمان 11190-926544ص.ب   

Trademark 167851 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167851 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Design and development of computer hardware and software خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

 

Date of 27/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2020  

Applicant Name: Etihad for Financial 

Technology 

 اسم طالب التسجيل: شركة االتحاد للتكنولوجيا المالية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Zahran Street 196, P.O.Box: 

926544, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926544ص.ب:،   196شارع زهران -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 926544-11190amman -Zahran 
Street 196 

ليغعنوان التب 196شارع زهران -عمان 11190-926544ص.ب   

Trademark 167854 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167854 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink services  تقديم خدمات الطعام والشراب 

 

Date of 14/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

Applicant Name: JABAL ALTHABET 

RESTAURANT LLC  

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم الجبل الثابت 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -7th circle -hammam bin menbeh 

str, P.O.Box: 850877, 11885 

شارع همام بن منبه  ، -الدوار السابع -عمان 

 11885, 850877ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 850877-11885Amman -7th circle -
hammam bin menbeh str 

شارع همام -السابع الدوار -عمان 11885-850877ص.ب 
 بن منبه

ليغعنوان التب  

Trademark 167605 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167605 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink services  تقديم خدمات الطعام والشراب 

 

Date of 14/01/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

Applicant Name: JABAL ALTHABET 

RESTAURANT LLC  

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم الجبل الثابت 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company طالب التسجيلنوع  ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -7th circle -hammam bin menbeh 

str, P.O.Box: 850877, 11885 

شارع همام بن منبه  ، -الدوار السابع -عمان 

 11885, 850877ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 850877-11885Amman -7th circle -
hammam bin menbeh str 

شارع همام -الدوار السابع -عمان 11885-850877ص.ب 
 بن منبه

ليغعنوان التب  

Trademark 167604 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167604 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink catering, caf? services, cafeteria services, 
canteen services, restaurant services, snack-bar services, 

snack-bar services, washoku restaurant services, food 
sculpting 

خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب, خدمات المقاهي, خدمات الكافتيريات, خدمات 
ع الوجبات الخفيفة, خدمات أماكن بيع الوجبات المقاصف, خدمات المطاعم, خدمات أماكن بي

 الخفيفة, خدمات مطاعم الواشوكو, النحت على الطعام

Date of 10/02/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Al - Fulk International 

Company for Restaurants 

 اسم طالب التسجيل: الفلك الدولية للمطاعم

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN - JORDAN, P.O.Box: 2117, 11391 عنوان طالب التسجيل  11391, 2117االردن  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 
910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب سماس للملكية الفكرية
مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، بجانب 

 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167665 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167665 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food beverage srevices خدمات تقديم الطعام والشراب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word ( شطيرة)if used separately from the mark 

تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )شطيرة ( التنازل: ان 

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 14/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Zaina Fast Food Company   اسم طالب التسجيل: شركة زيانا للوجبات السريعة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , Ahmad Sawalaha , P.O.Box: 
962554, 11196 

 عنوان طالب التسجيل  11196, 962554عمان شارع احمد صوالحة   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 962554-11196Amman , Ahmad 
Sawalaha  

ليغعنوان التب عمان شارع احمد صوالحة 11196-962554ص.ب   

Trademark 167621 Class 43 43 التجاريةرقم العالمة  167621 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

 خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت.

 

Date of 25/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Al Amjaad Trading & 

Contracting company 

 اسم طالب التسجيل: األمجاد للتجارة والمقاوالتشركة 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Saudi Arabia Kingdom  عنوان طالب التسجيل  السعوديةالمملكة العربية 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual PropertyP.O.Box 
910580-11191Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

، 8بناية رقم 11191-910580ص.ب  سماس للملكية الفكرية
بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 

 االردن -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167669 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167669 الصنف 
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 MASTERS OF PASTA  

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafés; cafeterias; rental of temporary 

accommodation; canteens; hotel reservations; temporary 
accommodation reservations; boarding house bookings; 
restaurants; self-service restaurants; hotels; bar services; 

holiday camp services [lodging]; food and drink catering; 
motels; snack-bars. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ المقاهي؛ 
المقاصف؛ خدمات تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ المقاصف؛ خدمات الحجوزات في الفنادق؛ 

اعم الخدمة الذاتية؛ الفنادق؛ خدمات حجز أماكن االقامة المؤقتة؛ حجز النزل؛ المطاعم؛ مط
خدمات الحانات ]البارات[؛ خدمات مخيمات العطالت ]أماكن اإلقامة[؛ خدمات توفير وتقديم 

 الطعام والشراب؛ الفنادق الصغيرة )الموتيالت(؛ خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة.

 

Date of 13/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Barilla  G. e R. Fratelli - 

Societa' per Azioni 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه بير ازيوني -فراتيلي  .اي ار .باريال جي

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Mantova 166, Parma, Italy  عنوان طالب التسجيل  ، بارما، ايطاليا166فيا مانتوفا 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 

Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167873 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167873 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drinks .خدمات توفير الطعام والشراب 

 

Date of 24/07/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Mjolkursamsalan ehf اسم طالب التسجيل: مجولكرسامساالن  إهف 

Nationality     : ICELAND جنسية الطالب اسلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Bitruh?lsi 1, 110 Reykjav?k, Iceland  عنوان طالب التسجيل  ريكجافيك ، أيسلندا 110،  1بتراهلسي 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان925852-11190

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167696 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167696 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; bars; cafeteria services  خدمات الكافتيرياتخدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ الحانات ؛ 

Date of 01/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/08/2019  

Applicant Name: BARBERA CAFFE' S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .باربيرا كافي اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA GENERALE GIORDANO ORSINI, 40 
80132 NAPOLI (NA), Italy 

نابولي )ان  80132 40فيا جينيرالي جيوردانو  اورسيني، 
 ايه(، ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167800 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167800 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

RESTAURENT  مطعم 

Date of 22/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Fiket Al Ordon for 

consulting & marketing  

 اسم طالب التسجيل: شركة فكرة االردن لالستشارات االداريه والتسويق 

Nationality   : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Wadi Saqra  , P.O.Box: 940460, 

11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 940460وادي صقره   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 940460-11194Amman – 
Shmeisani- Al fadilah 

ليغعنوان التب  الشميساني شارع الفاضله –عمان 11194-940460ص.ب   

Trademark 167823 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167823 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

asring and drink services ( restaurant , cultural cafe )  ) خدمات تقديم الطعام والشراب ) مطعم مقهى نقائي 

 

Date of 26/08/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Shaghaf for culture and 

Art Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة شغف للثقافة والفن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -lweebdeh , P.O.Box: 9222, 19111  عنوان طالب التسجيل  19111, 9222اللويبدة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 9222-19111Amman -lweebdeh   ليغعنوان التب اللويبدة -عمان 19111-9222ص.ب  

Trademark 167617 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167617 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services, fast food restaurant services; retail 
restaurant services at a counter or window, at the table and on-
site or off-site for home delivery; snack-bar services; hospitality 

services, namely providing food and drink and accommodation 
both on and off site sports facilities and at entertainment events 
in the fields of sports; temporary accommodation services, 

namely, providing accommodation, food or drink, both on and 
off site sports facilities; take-out services in supermarkets, 
convenience stores and service stations; catering services; 

hotel services; lodging and boarding services, reservation of 
hotels and temporary lodgings; rental of meeting rooms, namely 
VIP lounges and lodges both on and off site stadiums. 

ريعة، خدمات بيع بالتجزئة للمطاعم عند خدمات المطاعم، خدمات المطاعم للوجبات الس
منضدة بيع أو نافذة، على طاولة وفي الموقع أو خارج الموقع من أجل التوصيل إلى المنازل، 
خدمات وجبات خفيفة ، خدمات الضيافة، خاصة، توفير الطعام والشراب واإليواء في وخارج 

لرياضة، خدمات اإليواء حرم المنشآت الرياضية ومواقع األحداث الترفيهية في مجال ا
المؤقت، خاصة، توفير اإليواء، الطعام والشراب في وخارج حرم المنشآت الرياضية، ، 

خدمات استالم الطعام والمغادرة في األسواق المركزية، ومتاجر البقالة ومحطات الخدمات، 

كن خدمات المطاعم، خدمات الفنادق، خدمات اإلقامة والمبيت، حجز الفنادق وأماكن الس
المؤقت، تأجير غرف االجتماعات، أي صاالت وغرف جلوس كبار الشخصيات في المالعب 

 وخارج المالعب.

 

Date of 04/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Federation Internationale 

de Football Association 
(FIFA) 

 اسم طالب التسجيل: )فيفا(فيداريشين انترناشيونال دي فوتبول اسوسيشن 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيورخ، سويسرا 8044، 20ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 

PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 
921100 Amman 11192, Jordan 

مبنى 11192-921100ص.ب  للملكية الفكريةأبو غزالة 

، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167718 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167718 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words and general  
from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 بمعزل عن العالمه والوصفية

 

Date of 11/09/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Lebanese Arz Fast Food 

Co 

 اسم طالب التسجيل: اللبناني للوجبات السريعهشركة االرز 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/7th circle, P.O.Box: 811654, 11181 :عنوان طالب التسجيل  11181, 811654عمان/الدوار السابع  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 811654-11181amman/7th circle  ليغعنوان التب عمان/الدوار السابع11181-811654ص.ب  

Trademark 167968 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167968 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hotels فنادق 

Date of 02/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Four Seas For Hotel 

Apartments Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة البحار االربعة للشقق الفندقية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Um Uthaina Saed Bin Abi Waqqas, 

P.O.Box: 941202, 11194 

, 941202ام اذينة شارع سعد بن ابي وقاص  ، ص.ب:

11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941202-11194Amman-
ALshmesani 12 Marouf ALRasafi 

شارع  12الشميساني -عمان 11194-941202ص.ب 
 معروف الرصافي

ليغعنوان التب  

Trademark 167937 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167937 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pastry ,pizza ,and fast food   مطعم معجنات بيتزا وجبات سريعة 

 

Date of 13/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

Applicant Name: Talet Hayna Resturant & 

Pasty Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم ومعجنات طلة حينا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Marj Al hammam naltashek sterrt 

, P.O.Box: 195, 11732 

 عنوان طالب التسجيل  11732, 195شارع النالتشك   ، ص.ب:-مرج الحمام -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 195-11732Amman -Marj Al 
hammam naltashek sterrt  

ليغعنوان التب شارع النالتشك -مرج الحمام -عمان 11732-195ص.ب   

Trademark 167909 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167909 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 cafe services, Cateteria services (Food and drink), cantee 
services, food and drink catering, restaurant services, self- 
service restaurant services, snack-bar services, snacks services 

providing restaurant and individuals with food | (Meals and 
snacks), providing homemade food services. 

خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة « خدمات الكافيتيريات/ طعام وشراب« خدمات المقاهي
لمطاعم: خدمات مطاعم )الخدمات ا خدمات« التزويد بالطعام و/أو الشراب« )الكانتينات(

خدمات تزو يد المطاعم « تقديم الوجبات الخفيفة خدمات« الذاتيةمطاعم الخدمة « الذاتية(

 خدمات تقديم طعام منزلي.« الماكوالت الخفيفة و/أو األفراد بالوجبات و/أو

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use the general and descriptive words  separately 
from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 

 والوصفية  بمعزل عن العالمه

 

Date of 14/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

Applicant Name: Kamal Burhan Kamal Al 

Jayyusi  

 اسم طالب التسجيل: كمال برهان كمال الجيوسي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jabal amman first circle beside 

previously malhas hospital , P.O.Box: 
941781, 11194 

الدوار االول بجانب مستشفى ملحس سابقا   -جبل عمان  -عمان 

 11194, 941781، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 941781-11194Amman -jabal 
amman first circle beside previously 

malhas hospital  

الدوار االول -جبل عمان  -عمان 11194-941781ص.ب 
 بجانب مستشفى ملحس سابقا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167637 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167637 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 15/10/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: yazan mahmoud abd al 

shakoor al natsheh  

 اسم طالب التسجيل: يزن محمود عبد الشكور النتشه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /down town , P.O.Box: 110103, 

11110 

 عنوان طالب التسجيل  11110, 110103عمان وسط البلد   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 110103-11110amman /down town   ليغعنوان التب عمان وسط البلد 11110-110103ص.ب  

Trademark 167689 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167689 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

providing desserts and drink  خدمات تقديم حلويات والشراب 

 

Date of 03/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

Applicant Name: Dessert Expert company 

for the preparation of 
doughnuts  

 اسم طالب التسجيل: شركة خبير الحلويات العداد الدونات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alkursi -abu quahfah , P.O.Box: 
851677, 11185 

, 851677شارع ابو قحافه  ، ص.ب:-الكرسي -عمان 
11185 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 851677-11185amman -alkursi -

abu quahfah  

ليغعنوان التب شارع ابو قحافه-الكرسي -عمان 11185-851677ص.ب   

Trademark 167891 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167891 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cafes -restaurants -retaurants (self-service)  المقاهي المطاعم مطاعم خدمة الذاتية 

 

Date of 21/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: na'am na'am for coffee 

LLC  

 اسم طالب التسجيل: شركة نعم نعم للقهوة ذ م م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jabal amman -prince mohammad st , 

P.O.Box: 541423, 11937 

 عنوان طالب التسجيل  11937, 541423شارع االمير محمد   ، ص.ب:-جبل عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 541423-11937jabal amman -
prince mohammad st  

ليغعنوان التب شارع االمير محمد -جبل عمان 11937-541423ص.ب   

Trademark 167620 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167620 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to providing food and drink  خدمات تقديم الطعام و الشراب 

Date of 25/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Roaming Kitchen Co  اسم طالب التسجيل: شركة المطبخ المتنقل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wsafi al tal , P.O.Box: 6424, 1118  عنوان طالب التسجيل  1118, 6424ش وصفي التل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 35135-11180 amman –swelih   ليغعنوان التب  صويلح حي الرحامنه –عمان 11180-35135ص.ب  

Trademark 167608 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167608 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide tood and drink (cold and hot drinks and 
sweets) 

 )خدمات تقديم الطعام والشراب )المشروبات الساخنة والباردة والحلويات 

 

Date of 27/11/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2019  

Applicant Name: mohammad  falah abd al 

rahim ali  

 اسم طالب التسجيل: محمد فالح عبد الرحيم علي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -7th cycle , P.O.Box: 852564, 

11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 852564الدوار السابع   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 852564-11185amman -7th cycle   ليغعنوان التب الدوار السابع -عمان 11185-852564ص.ب  

Trademark 167868 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167868 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

Special condition:  the registration of this trade mark is 
pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the 
trademarks law 

( من قانون 3(فقرة )21اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة)
 العالمات التجارية

 

Date of 28/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/01/2020  

Applicant Name: Global Cities Company for 

Touristic Services 

 اسم طالب التسجيل: شركة المدن العالمية للخدمات السياحيه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, 4th circle, P.O.Box: 940202, 

11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 940202عمان، الدوار الرابع  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 940202-11194Amman, 4th circle  ليغعنوان التب عمان، الدوار الرابع11194-940202ص.ب  

Trademark 167845 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167845 الصنف 
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ADTRALZA 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical services in the field of skin diseases, atopic dermatitis, 
autoimmune and inflammatory diseases and in relation to 

treatment of the skin; medical, health and pharmaceutical 
consultation services in the field of skin diseases, atopic 
dermatitis, autoimmune and inflammatory diseases and in 

relation to treatment of the skin. 

توفير الخدمات الطبية في مجال األمراض الجلدية وأمراض الجلد االستشرائية وأمراض 
المناعة الذاتية وااللتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة؛ خدمات تقديم االستشارات الطبية 

والصيدالنية والصحية في مجال األمراض الجلدية وأمراض الجلد االستشرائية وأمراض 
 لذاتية وااللتهابات وكل ما يتعلق بعالج البشرة.المناعة ا

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02793 

Claim Date: 19/12/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
  201802793VAرقم االدعاء: 

 19/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/06/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LEO Pharma A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليو فارما ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriparken 55, 2750 Ballerup, Denmark  عنوان طالب التسجيل  باليروب، الدانمارك 2750، 55انداستريباركن 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغعنوان التب  

Trademark 167884 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167884 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

badekair and manekair  بدكير ومناكير 

 

Date of 01/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

Applicant Name: nizar abdel jabar musban 

alhasan  

 اسم طالب التسجيل: نزار عبد الجبار مصباح الحسن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -um al somaq , P.O.Box: 1880, 

11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1880ام السماق   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1880-11118amman -um al somaq   ليغعنوان التب ام السماق -عمان 11118-1880ص.ب  

Trademark 167822 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167822 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical consultancy; consultancy and information 
services relating to pharmaceutical products; consultancy and 
information services relating to biopharmaceutical products; 

consultancy and information services provided via the Internet 
relating to pharmaceutical products; preparation and 
dispensing of medication; pharmacy advice; consultancy 

relating to pharmaceutical and medical products. 

لمنتجات الصيدالنية; خدمات استشارات صيدالنية; خدمات استشارات ومعلومات تتعلق با
استشارات واستعالمات ترتبط بالمنتوجات الصيدالنية الحيوية; خدمات استشارات ومعلومات 

تقدم عبر اإلنترنت وتتعلق بالمنتجات الصيدالنية; تحضير وتوزيع األدوية; النصائح 

تتعلق  راتالصيدالنية; خدمات استشارات واستعالمات ترتبط بالمنتوجات الصيدالنية; استشا
 بالمنتجات الصيدالنية والطبية; استشارات ترتبط بالمنتوجات الصيدالنية والطبية.

 

 

 

Date of 16/12/2019 

الجريدة الرسميةاعالن   
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2019  

Applicant Name: al qemeh al olya 

lilestesharat wal fadreeb 
/Ali abdelmuhdi Al-maaieh 

 اسم طالب التسجيل: /علي عبد المهدي المعاعيهالقيمة العليا لالستشارات والتدريب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - makkah street - no 167- 2ed floor 
- office 201, P.O.Box: 4888, 11953 

،   201مكتب-2ط-167عمارة رقم -شارع مكة-عمان
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 4888-11953amman - makkah 

street - no 167- 2ed floor - office 201 

-167عمارة رقم -شارع مكة-عمان11953-4888.ب ص

 201مكتب-2ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167881 Class 44 44 التجاريةرقم العالمة  167881 الصنف  
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  EZVIZ  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Security consultancy;  monitoring of burglar and security 
alarms;  night guards;  guard services;  inspection of factories 

for safety purposes; babysitting; house sitting; pet sitting; 
social escort (chaperoning); fire-fighting; rental of fire alarms; 
intellectual property advisory; licenses of computer software 

(legal services); Registration of domain name (legal services).  

اإلستشارات األمنية؛ مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛ الحراس الليليون؛ خدمات 
طفال؛ المجالسة المنزلية؛ حضانة الحراسة؛ تفتيش المصانع لغايات السالمة؛ العناية باأل

الحيوانات األليفة؛ مرافقة اجتماعية )المرافقة(؛ مكافحة الحرائق؛ تأجير أنظمة اإلنذار 
بالحريق؛ إستشارات الملكية الفكرية؛ تراخيص برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ تسجيل 

 اسم النطاق )خدمات قانونية(.

 

Date of 18/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hangzhou Ezviz Network 

Co. Ltd 

 أل تي دي  .نتورك كو هانغتشو إيزفيز

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

تشيانمو رود، بينجيانغ ديستريكت، هانغتشو،  555رقم 

 جمهورية الصين الشعبية 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP -SHMEISANI , AMMAN , 
PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 11195 

 -الشميساني،عمان  - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167957 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167957 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

business Law اعمال المحاماه 

 

Date of 28/04/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dar Al Mahamah & 

Arbitration Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة دار المحاماة والتحكيم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ.م.م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jabal amman , P.O.Box: 1726, 

11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1726جبل عمان   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 1726-11118Amman -jabal amman  ليغعنوان التب جبل عمان -عمان 11118-1726 ص.ب  

Trademark 167619 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167619 الصنف 
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  ITSAPARK  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing a website on the internet for the purposes of 

providing fashion information and enable users to share 
information such as providing recommendations on products 
and services; Providing customer-specific information within 

the fashion industry to meet the needs of individuals; 
Arrangement, reservation, information, research, advice and 
assistance relating to all the aforesaid; Including all the 

aforesaid services provided via the Internet. 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت ألغراض توفير معلومات الموضة وتمكين المستخدمين من 

مشاركة المعلومات مثل تقديم توصيات بشأن المنتجات والخدمات، توفير المعلومات الخاصة 
ومات يد المعلبالعمالء في مجال صناعة األزياء لتلبية احتياجات األفراد، التنظيم والحجز وتزو

والبحث والمشورة والمساعدة فيما يتعلق بكل ما سبق ذكره، وكذلك جميع الخدمات المذكورة 

 أعاله مقدمة عبر اإلنترنت.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018000385 

Claim Date: 14/12/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018000385رقم االدعاء: 

 14/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/06/2019 

الرسميةاعالن الجريدة   
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: H&M Hennes & Mauritz AB اسم طالب التسجيل: اتش آند ام هينيس آند ماوريتز ايه بي 

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Master Samuelsgatan 46 A, 11157 
Stockholm, Sweden 

 عنوان طالب التسجيل  ستوكهولم، السويد 11157ايه،  46ماستر سامويلسجاتان 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 
PropertyP.O.Box 921100-11192TAG Org 
Building No. 104, Mecca Street, P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167733 Class 45 45 العالمة التجاريةرقم  167733 الصنف  



394 
 

 

 

  TikTok  
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line social networking services. .خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت 

 

Date of 28/07/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 
6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 
 المتحدةالمملكة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual PropertyP.O.Box 
840553-11184Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

-840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد11184

ليغالتبعنوان   

Trademark 167780 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167780 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

legal and advocates services  اعمال المحاماه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 02/01/2020 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/01/2020  

Applicant Name: middle east legal firm   اسم طالب التسجيل: شركة الشرق االوسط للقانون 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company التسجيلنوع طالب  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address fifth circle, P.O.Box: 911789, 11191 :عنوان طالب التسجيل  11191, 911789الدوار الخامس   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 911789-11191fifth circle  ليغعنوان التب الدوار الخامس 11191-911789ص.ب  

Trademark 167602 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167602 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online retail store services featuring music recordings, comedy 
recordings, spoken word recordings, video recordings, and 

music related products; Providing advertising space for others 
on the Internet; subscription-based services featuring 
downloadable prerecorded music and video; online retail store 

services featuring downloadable prerecorded music and video; 
online ordering services featuring prerecorded music and video; 
online retail store services featuring microphones, speakers, 

smart speakers, audio speakers, amplifiers, loudspeakers, 
remote controls for audio and video products, headphones, 
earphones, headsets, home entertainment systems, audio and 

home theater equipment, and parts and accessories therefor 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة التسجيالت الموسيقية والتسجيالت 
ى، بالموسيقالكوميدية وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو والمنتجات المتعلقة 

توفير مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت، خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك  
المتضمنة الموسيقى والفيديوهات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات الطلب 

نت المتضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع على اإلنتر
بالتجزئة على الخط مباشرة المتضمنة الميكروفونات والسماعات الذكية وسماعات الصوت 

ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت 

نظمة الترفيه المنزلي ومعدات الصوت وسماعات الرأس وسماعات األذن والسماعات وأ
 والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بها.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125067 

Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125067رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 19/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .إنك تكنولوجيز، أمازون

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب الفكرية للملكية سماس 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -عمانهليل، منطقة تالع العلي، 

ليغعنوان التب  

Trademark 166796 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166796 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 

and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; computer 
hardware consisting of stand-alone voice controlled information 
devices, namely, cloud-connected and voice-controlled smart audio 
speakers with virtual personal assistant capabilities; computer 
software used for controlling stand-alone voice controlled information 
devices, namely, cloud-connected and voice-controlled smart audio 
speakers with virtual personal assistant capabilities; accessories, 
namely, power adapters and remote controls for the same foregoing 
smart audio speakers; voice command and recognition software, 
speech to text conversion software; voice-enabled software 
applications for personal information management; personal assistant 
software; home automation and home device integration software; 
personal vehicle integration software; wireless communication 
software for voice, audio, video, and data transmission; search engine 
software; computer software used for controlling stand-alone voice 

controlled information and personal assistant devices; computer 
software for personal information management; computer software for 
accessing, browsing, and searching online databases, audio, video, 
and multimedia content, games, and software applications, software 
application marketplaces; computer software for accessing, 
monitoring, tracking, searching, saving, and sharing information on 
topics of general interest; computer software for use in providing retail 
and ordering services for a wide variety of consumer goods; computer 

software for use to connect and control internet of things (IoT) 
electronic devices; computer software for connecting, operating, 
integrating, controlling, and managing networked consumer electronic 
devices, home climate devices and lighting products via wireless 
networks; computer software for others to use for the development of 
software to manage, connect, and operate internet of things (IoT) 
electronic devices; computer software for use as an application 
programming interface (API); software development kits (SDKs) 
consisting of computer software development tools for the 

development of voice service delivery and nature language 
understanding technology across global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks; software 
development kits (SDKs) consisting of computer software for the 

حرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد األجهزة والعدد العلمية والب

الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن 
والقياس و إعطاء اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم،  أجهزة وأدوات 

بائية، أجهزة لوصل أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهر

لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية، أجزاء 
الحاسوب التشغيلية التي تتكون من أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم 

بالصوت وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة بالسحابة والتي تعمل بالتحكم 

رات مساعد شخصي افتراضي، برامج الحاسوب المستخدمة في الصوتي وتتمتع بقد
مراقبة أجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل عبر التحكم الصوتي وبالتحديد 

مكبرات الصوت الذكية المتصلة بالسحابة والتي تعمل بالتحكم الصوتي وتتمتع بقدرات 

اقة ووحدات التحكم مساعد شخصي افتراضي، االكسسوارات وبالتحديد محوالت الط
عن بعد لمكبرات الصوت الذكية المذكورة، برامج التعرف الصوتي واألوامر الصوتية 

وبرامج تحويل المحادثة الى نصوص، تطبيقات البرامج المدعمة بالصوت الدارة 

المعلومات الشخصية،  برامج المساعدة الشخصية، برامج التشغيل اآللي للمنزل 
لمنزلية، برامج تكامل المركبات الشخصية، برامج االتصاالت وبرامج تكامل االجهزة ا

الالّسلكيّة لنقل الصوت والمحتويات السمعيّة والفيديو والبيانات،  برامج محرك البحث، 

برامج الحاسوب المستخدمة في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة 
امج الحاسوب الدارة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم الصوتي، بر

المعلومات الشخصية، برامج الحاسوب للوصول والتصفح والبحث على الخط مباشرة 

عن قواعد البيانات والصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة واأللعاب وتطبيقات 
البرامج  وأسواق تطبيقات البرامج، برامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع والبحث 

المعلومات حول مواضيع ذات االهتمام المشترك، برامج الحاسوب وتخزين ومشاركة 

المستخدمة في توفير خدمات البيع بالتجزئة والطلب لتشكيلة واسعة من بضائع 
المستهلكين، برامج الحاسوب المستخدمة لمراقبة واإلتصال باألجهزة اإللكترونيّة 

ب لإلتصال وتشغيل وتحليل (، برامج الحاسوIoTالتابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )

ومراقبة وإدارة األجهزة اإللكترونيّة اإلستهالكيّة المرتبطة بالشبكة عبر الشبكات 
الالسلكية وأجهزة التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات السلكية، 

برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام في تطوير البرامج إلدارة وإتصال وتشغيل 

(، برامج الحاسوب IoTاإللكترونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )األجهزة 
( SDKs(، مجموعات تطوير البرامج )APIالمستخدمة كواجهة برمجة التطبيقات )

التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لتطوير توصيل الخدمات الصوتية وتكنولوجيا 

ت السلكية وشبكات االتصاالت فهم طبيعة اللغة عبر شبكة حاسوب عالمية وشبكا
( المؤلفّة من برامج الكمبيوتر SDKsااللكترونية، مجموعات تطوير البرامج )

( التي تستخدمها APIsلتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )

األجهزة اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال 
والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير واإلنترنت 
( التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لالستخدام كواجهة SDKsالبرامج )

( النشاء برامج وتطبيقات متعلقة باالجهزة االلكترونية APIبرمجة التطبيقات )
وبالتحديد البرامج  (APIاالستهالكية المتصلة باالنترنت، واجهة برمجة تطبيقات )

التي تسهل تطوير توصيل الخدمات الصوتية وأدوات كفاءة المساعد الشخصي فيما 

يتصل باالجهزة االلكترونية االستهالكية، برامج تطبيقات الحاسوب لألجهزة الالسلكية 
المحمولة باليد وبالتحديد برامج التحكم وتكامل وتشغيل وتوصيل وادارة أجهزة 

تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية االستهالكية المعلومات التي 

الذكية المتصلة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد الشخصي 

Date of 19/03/2019 

 اعالن الجريدة الرسمية
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 

Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .إنك تكنولوجيز، أمازون

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 

States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410

 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب الفكرية للملكية سماس 
المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166808 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166808 الصنف 
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development, use, and interoperability of APIs that are used by 
electronic devices, systems, and interchanges that exchange data via 
communications networks and the internet and that connect with 
cloud-based data storage and exchange services; software 
development kits (SDKs) comprising of software development tools 
and software for use as an application programming interface (API) 
for creating software and applications related to internet connected 

consumer electronic devices; application programming interface 
(API), namely, software facilitating the development of voice service 
delivery and personal assistant capability tools in connection with 
consumer electronic devices; computer application software for 
handheld wireless devices, namely, software for controlling, 
integrating, operating, connecting, and managing voice controlled 
information devices, namely, cloud-connected and voice-controlled 
smart consumer electronic devices and electronic personal assistant 
devices; computer software development tools; voice-enabled 

software that provides users the ability to control features of their 
motor vehicle, namely, locking and unlocking vehicle doors, and 
starting and turning off the vehicle; voice-enabled software that 
provides users the ability to check statuses of motor vehicle systems, 
namely, engine oil life, fuel level, tire pressure and battery charge; 
voice-enabled software that provides users the ability to access and 
control vehicle HVAC, media, communication, infotainment and 
navigation systems; in-vehicle, voice-enabled software that provides 
users the ability to connect and control smart home connected and 
internet of things (IoT) electronic devices; software for transmitting 
vehicle diagnostic and status information via computer and 
communications networks; software for receiving traffic status 
information and providing responsive directional guidance information 
to vehicle operators; software that enables communication between 
vehicles and connected devices; navigation system, computer 
software application for use in connecting entertainment multimedia 
interface in motor vehicles; navigation systems and system 
component design and manufacturing services; vehicle accessories, 

namely, infotainment systems integrated to handle communications, 
entertainment and navigation; motor vehicle automation equipment, 
namely, computer software for operating and controlling cruise 
controls for motor vehicles, navigation apparatus for vehicles in the 
nature of on-board computers, navigational instruments for vehicles, 
computer software and sensors for monitoring and recording vehicle 
wear and fuel efficiency 

االلكترونية، أدوات تطوير برامج الحاسوب، البرامج المدعمة بالصوت التي توفر 
وبالتحديد فتح وإقفال  للمستخدمين القدرة على التحكم بميزات المركبات خاصتهم

أبواب المركبات وتشغيل وإيقاف المركبات، البرامج المدعمة بالصوت التي توفر 
للمستخدمين القدرة على التأكد من حالة أنظمة المركبة وبالتحديد حالة زيت المحرك 

ومستوى الوقود وضغط الهواء في اإلطارات وشحن البطارية، البرامج المدعمة 

المستخدمين الوصول الى أنظمة التكييف والوسائط واإلتصاالت  بالصوت التي تخول
والمعلومات والترفيه وأنظمة المالحة للمركبة والتحكم بها، برامج مدعمة بالصوت 
داخل المركبة التي تخول المستخدمين من اإلتصال والتحكم في أجهزة المنزل الذكي 

((، البرامج لنقل IoTشياء المتصلة وأجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتيّة لأل
معلومات تشخيص وحالة المركبة عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت، البرامج 

لتلقي معلومات حالة حركة المرور وتوفير معلومات التوجيه االتجاهي السريع لمشغلي 

المركبات، البرامج التي تتيح اإلتصال بين الركبة واألجهزة المتصلة، نظام المالحة 
بيقات برامج الحاسوب لإلستخدام في اتصال واجهة ترفيه الوسائط المتعددة  في وتط

المركبات، أنظمة المالحة وخدمات تصميم وتطوير مكونات النظام، ملحقات و قطع 

غيار المركبة  وبالتحديد أنظمة المعلومات والترفيه المتكاملة لتولي اإلتصاالت 
ي للمركبة وبالتحديد لتشغيل ومراقبة التحكم والترفيه والمالحة، معدات التشغيل اآلل

الذاتي في سرعة سير المركبة وأجهزة المالحة على شكل حواسيب داخل المركبة 

وأدوات المالحة للمركبات وبرامج الحاسوب وأجهزة اإلستشعار لمراقبة وتسجيل 
 فعالية الوقود وهيكل المركبة الخارجي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125044 

Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125044رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

 
 


