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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chemical products used in agriculture, horticulture and 
forestry; biological growth stimulants for plants; fertilizers and 
fertilizing preparations. 

منتجات الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ محّفزات او منشطات 
 .النمو الحيوية للنباتات؛ األسمدة ومستحضرات التسميد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
Date of 

 اعالن الجريدة الرسمية 24/07/2019
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

eaaN tpac lppA: Biocult (Pty) Ltd. اسم طالب التسجيل .ال تي دي ) ب تي واي( بايوكلت:  

lpc oapN ty     : 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, Sandton, Gauteng, 
South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  42أيه إي سي آي بليس، 
 ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الملك عبدهللا الثانيشارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 168462 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 568264 الصنف 



4 

 

 

   

ERNEERCCRlER 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chemical and organic compositions for use in the manufacture 
of food and beverages; chemical substances, chemical 
materials and chemical preparations 

تصنيع األغذية والمشروبات؛ مركبات كيميائية تركيبات كيميائية وعضوية الستخدامها في 
 ومواد كيميائية ومستحضرات كيميائية

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

eaaN tpac lppA: BASF SE اسم طالب التسجيل باسف اس اي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38  Ludwigshafen/ 
Rhein, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  راين، المانيا/ الودويجشفان   88شتراسيه  -بوش  -كارل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168608 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 568628 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Polymer resins, unprocessed, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics. 

االصطناعيه ( مادة صمغية)البوليمرات غير المعالجة والراتنجات ( مادة صمغية)راتنجات 
 .المعالجةغير المعالجة والمواد البالستيكية غير 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

eaaN tpac lppA: Oman Oil Refineries and 
Petroleum Industries 
Company SAOC 

:اسم طالب التسجيل .م .ع .م .شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ش  

lpc oapN ty     : OMAN جنسية الطالب سلطنه عمان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mina Alfahal, Muttrah, Muscat 
Governorate, The Sultanate of Oman, P.O. 
3568 

: ب.ميناء الفحل، مطرح، محافظة مسقط، سلطنة عمان، ص
8168 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168643 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 568628 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Industrial adhesives; contact adhesives; chemicals for industry; 
industrial chemicals; epoxy resins, unprocessed; artificial 
resins, unprocessed; degreasing agents for use in 
manufacturing processes; degreasing solvents for use in 
manufacturing processes; preparations for the separation of 
greases; grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; corrosive preparations; mold-release 
preparations; chemicals for welding; metal welding flux; 
protective gases for welding; chemicals for soldering; 
tempering and soldering preparations; silicones 

ية للصناعة، المواد الكيميائية مواد الصقة صناعية، مواد الصقة قوية، المواد الكيميائ
الصناعية، راتنجات ايبوكسية غير معالجة، راتنجات اصطناعية غير معالجة، عوامل إزالة 
الشحوم الستخدامها في عمليات التصنيع، مذيبات إلزالة الشحوم الستخدامها في عمليات 

عمليات التصنيع، مستحضرات لفصل الشحوم، مستحضرات إلزالة الشحوم لالستخدام في 
التصنيع، مستحضرات للتآكل، مستحضرات تحرير القوالب، مستحضرات كيميائية للحام، 
صهائر معدنية للحام، غازات واقية للحام، مواد كيميائية للحام، مستحضرات سقي ولحام 

 المعادن، سيليكون

Special condition:  Claiming blue and white colors باأللوان األزرق واألبيض مع المطالبة: اشتراطات خاصة 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: WEICON GmbH & Co KG اسم طالب التسجيل ويكون جي ام بي اتش آند كو كيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Konigsberger Str. 255, 48157 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، المانيا 28514، 411. كونيجسبيرجير ستر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168599 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 568100 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Transmission fluids; hydraulic fluids; antifreeze/coolants; de-
icer fluids; brake fluids; power steering fluids. 

المبردات؛ سوائل إزالة التجمد؛ / سوائل نقل الحركة؛ السوائل الهيدروليكية؛ مضادات التجمد 
 .زيوت المكابح؛ سوائل توجيه المقود

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

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك : اشتراطات خاصة
 .بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل اكسون موبيل كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  1010
 الواليات المتحدة االميركية، 4408ـ41280

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 األمير شاكر بن زيدشارع /الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168498 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 568208 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bactericidal paints; Coatings for roofing felt ] paints [; Coatings] 
paints [; Paints; Paints (Anti-fouling--); Paints (Bactericidal--); 
Paints (Ceramic--); Paints (Enamel--); Paints (Fireproof--); Paints 
(Thickeners for--); Paints (Thinners for--); Thinners for lacquers; 
Thinners for paints; Varnishes; Wood coatings ] paints [; Wood 
stains 

، دهانات، دهانات [دهانات]، طالءات [دهانات]دهانات مبيدة للبكتيريا، طالءات للباد التسقيف 
مضادة لنمو الفطريات، دهانات مبيدة للبكتيريا، دهانات خزفية، دهانات مينائية، دهانات 

انات، مرققات الالكيه، مرققات الدهانات، مقاومة للنار، مغلظات للدهانات، مرققات للده
 ، صبغات للخشب[دهانات]ورنيش، طالءات الخشب 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours dark blue, white and red according to the 
printfiled with the application.    

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان  األزرق الغامق،االبيض ،واالحمر ، : خاصةاشتراطات 
 .وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

eaaN tpac lppA: Jordan Sipes Paints Co., 
Ltd. 

:اسم طالب التسجيل دهانات سايبس االردنيه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 276, Amman 11118, Jordan,   عنوان طالب التسجيل  ، االردن  ، 55558، عمان 446ب . ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168606 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 568626 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Agglutinants for paints; Aluminium paints; Aluminium powder 
for painting; Anti-corrosive bands; Anti-corrosive preparations; 
Anti-rust preparations for preservation; Asbestos paints; 
Bactericidal paints; Badigeon; Bitumen varnish; Black japan; 
Blacks [colorants or paints]; Bronze powder; Bronzing lacquers; 
Chassis of vehicles (Undercoating for-); Chassis of vehicles 
(Undersealing for-); Coatings for roofing felt [paints]; Coatings 
[paints]; Dyes; Paints; Paints (Anti-fouling-); Paints 
(Bactericidal-); Paints (Ceramic-); Protective preparations for 
metals; Resins (Natural-) [raw]; Stains (Wood-); Sumac for 
varnishes; Tarred felt (Coatings for-) [paints]; Thickeners for 
paints; Turpentine [thinner for paints]; Undercoating for vehicle 
chassis; Undersealing for vehicle chassis; Varnishes; Vehicle 
chassis (Undercoating for-); Vehicle chassis (Undersealing for-); 
Wood stains. 

مثبتات للدهانات؛ دهانات ألمنيوم؛ مسحوق ألمنيوم للدهان؛ أربطة مضادة للتآكل؛ 
؛ دهانات أسبستوس؛ [للوقاية]مستحضرات مضادة للتآكل؛ مستحضرات مضادة للصدأ 

ألسود؛ أصباغ دهانات مبيدة للبكتيريا؛ مالط لسد الثقوب؛ ورنيش قاري؛ ورنيش اليابان ا
؛ مسحوق معدنة برونزي اللون؛ الكيه البرنزة؛ طالءات تأسيسية [ملونات أو دهانات]سوداء 

للهياكل القاعدية للمركبات؛ طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل القاعدية للمركبات؛ 
لنمو ؛ أصباغ؛ ِدهانات؛ ِدهانات مضادة [دهانات]؛ طالءات [ِدهانات]طالءات للباد التسقيف 

الفطريات؛ دهانات مبيدة للبكتيريا؛ دهانات خزفية؛ ُمستحضرات لحفظ المعادن؛ راتنجات 
؛ مغلظات [ِدهانات]؛ صبغات للخشب؛ سماق للورنيش؛ طالءات للباد المقطرن [خام]طبيعية 

؛ طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات؛ طالءات [مرقق دهانات]الِدهانات؛ تربنتين 
مانعة للتسرب للهياكل القاعدية للمركبات؛ ورنيش؛ طالءات تأسيسية للهياكل تأسيسية 

القاعدية للمركبات؛ طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل القاعدية للمركبات؛صبغات 
 .للخشب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 26/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

eaaN tpac lppA: Issa Far & Partner 
Company  

:اسم طالب التسجيل عيسى الفار وشريكه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 807 Tla Ali, 11953 Amman - 
Jordan, P.O.Box: 142025, 11814 

االردن  ،  –عمان  55018تالع العلي،  824صندوق بريد 
 55852, 524241:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168471 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 568245 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Anti-corrosion agents; anti-corrosion greases; anti-corrosion 
preparations; anticorrosive oils; anti-corrosive paints; 
anticorrosive coatings (paints); anti-corrosive waxes; anti-rust 
preparations; paints; paint primers; paint sealers; paints for 
machinery; paint thinner. 

عوامل مضادة للتآكل، شحوم مضادة للتآكل، مستحضرات مضادة للتآكل، زيوت مضادة 
، شمع مضادة للتآكل، (دهانات)للتآكل، دهانات مضادة للتآكل، طالءات مضادة للتآكل 

مستحضرات مضادة للصدأ، الدهانات، اساسات الدهانات، دهانات مانعة للتسرب، دهانات 
 .الدهان( مخففات)ات لآلالت، مرقق

Special condition:  Claiming blue and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألبيض: اشتراطات خاصة 

 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: WEICON GmbH & Co KG اسم طالب التسجيل ويكون جي ام بي اتش آند كو كيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Konigsberger Str. 255, 48157 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، المانيا 28514، 411. كونيجسبيرجير ستر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168598 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 568108 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Individual shower soap, foam and salts for bath, hair tonic, hair 
lotion, shampoo, hair gel, hair cleaning products, hair products 
for everlasting curls, bryanteen, dyes for hair, products for hair 
fixing (facsator), products for hair removal, oral cleaning 
products for non scientific use, toothpaste, creams and 
cosmetic lotion, perfumed oil (essences), powder for make up, 
powder, products for darkening skin (pronszage), soap and 
shaving foam, cosmetic products for the skin care, tonic lotion 
for skin, nourishing lotion, moisture products, cosmetic creams, 
cosmetic masks, cosmetics, powder for cosmetics, products for 
cosmetics, mascara, pens for cosmetic use, lipsticks, shiny nail 
polish, nail polish, nail polish removal, products for cosmetic 
removal, perfumes, cologne water, after shaving tonic and 
creams, smell remover, products for kids care, oil, powder and 
tonic for kids care, creams and toilet milk for kids, blush, eye 
shadow, lip liners, eye shadow pens, eyebrows liners, cheeks 
powder. 

صابون االستحمام لالستخدام الشخصي ورغوة وأمالح للحمام ومنشط للشعر وغسول شعر 
تجات لتنظيف الشعر ومنتجات لتجعيد الشعر الدائم وبريانتين ومن( جل)وشامبو وهالم للشعر 

ومنتجات لنزع الشعر ومنتجات لغسيل الفم ذات ( فكساتور) وصبغات للشعر ومثبت شعر 
االستخدام غير العلمي ومعاجين األسنان وكريمات وغسول تجميلية وزيوت عطرية 

وصابون ورغوة ( نزاجبرو)ومساحيق للمكياج ومساحيق ومنتجات للتسمير ( خالصات)
للحالقة ومنتجات تجميلية للعناية بالبشرة وغسوالت مقوية للبشرة وغسوالت مغذية 

ومستحضرات تجميل ومساحيق ( ماسك)ومنتجات مرطبة وكريمات تجميلية وأقنعة تجميلية 
لمستحضرات التجميل ومنتجات لمستحضرات تجميل وماسكارا وأقالم ذات استخدام تجميلي 

ه وطالء أظافر لماع وطالء أظافر ومزيالت لطالء األظافر ومنتجات لنزع وأحمر شفا
مستحضرات التجميل وعطور وماء كلونيا ومنشط وكريمات لما بعد الحالقة ومزيالت الروائح 

ومنتجات للعناية باألطفال وزيوت ومساحيق ومنشطات للعناية باألطفال وكريمات وحليب 
عيون وأقالم تحديد شفاه وأقالم ظالل العيون وأقالم  تواليت لألطفال وبودرة وجه وظالل

 .تحديد حواجب وحمرة خدود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 03/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2018  

eaaN tpac lppA: Abdel Kafi Al Masmoum    اسم طالب التسجيل عبد الكافي المسموم:  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria   Homs, Fayroza, Fayroza Zidal Way, 
Al Masmoum Building 

 عنوان طالب التسجيل  حمص، فيروزة، طريق فيروزة زيدل، بناء المسموم –سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property  
P.O.Box 921100 -11192 P.O.Box 921100 
Amman 11192 , Jordan  

ب .ص 55504 -045522ب .صابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن  55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168407 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568224 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

.Cosmetics; Cosmetic creams; Cosmetic preparations for skin 
care; Sunscreen preparations; Make-up; Make-up powder; 
Make-up removing preparations; Lipsticks; Lip glosses; 
Eyebrow cosmetics; Cosmetic pencils; Cosmetic kits; Cleaning 
preparations; Soap; Bath preparations, not for medical 
purposes; Shampoos; Hair lotions; Hair dyes / hair colorants; 
Perfumes; Nail polish; Deodorants for human beings or for 
animals.  

مستحضرات التجميل، كريمات التجميل، مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات  
ج، مستحضرات إزالة الماكياج، أحمر الماكيا( بودرة)واقية من الشمس، الماكياج، مسحوق 

( أطقم)الشفاه، ملمع الشفاه، مستحضرات تجميل الحواجب، أقالم التجميل، مجموعات 
مستحضرات التجميل، مستحضرات التنظيف، الصابون، مستحضرات االستحمام ليست 

ملونات الشعر، / الشعر، صبغات الشعر ( لوشن)لألغراض الطبية، الشامبو، غسوالت 
  .ر، طالء األظافر، مزيالت العرق للبشر أو الحيواناتالعطو

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

eaaN tpac lppA: BETTER WAY (THAILAND) 
COMPANY LIMITED 

:اسم طالب التسجيل كومباني ليمتد ) تايالند(بيتر واي   

lpc oapN ty     : THAILAND جنسية الطالب تايالند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 210, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana 
Sub-district, Saphan Sung District, 
Bangkok 10240 THAILAND 

ديستريكت، سافان -، رام كامهانج  رود، رات فاتثانا ساب452
 تايالند 52422سنغ ديستريكت، بانكوك 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property  
P.O.Box 921100 -11192  Amman , Jordan  

عمان    55504 -045522ب .صابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 168511 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568155 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Perfumes, essential oils, eau de cologne, lotions, creams, 
lotions for cosmetic purposes, deodorants, antiperspirants for 
personal use, eau de perfume, eau de toilette, after-shave 
preparations, rose oil for cosmetic purposes, after-shave 
creams, after-shave lotions, shaving preparations, shaving 
soaps, shaving creams and shaving foam, hair care products, 
hair balsam, hair care lotions, hair styling gel, hair styling spray, 
hair dyes, brilliantine, shampoos, hair conditioners, bath foam, 
bath salts not for medical purposes, cosmetic preparations for 
baths, bath oil, shower gels, shower creams, baby care 
products, shampoos for babies, hair conditioners for babies; 
lotions, oils and gels for babies; rash creams, powders and 
soaps for babies not for medical purposes, wet tissues for 
babies; rash creams, powders and soaps for babies not for 
medical purposes, wet tissues for babies for cosmetic 
purposes; cosmetic preparations for body care; make up 
removing preparations, cleansing milk, skin tonics, 
moisturizers, beauty masks, sun-tanning preparations, anti-
wrinkle creams, make-up powder, powder, sunscreen 
preparations, after sun creams, make-up foundations, blusher, 
eye-shadow, cosmetic preparations for eye lashes, mascara, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, lipsticks, moisturizers for 
lips, nail polish, nail varnish, nail polish remover, eye liner, lip 
liner, lip polisher, eye make-up remover, depilatory 
preparations, henna for cosmetic purposes, cosmetic 
preparations for skin care, cosmetic kits, mouth and teeth care 
products, toothpastes, mouthwashes, mouth freshening spray, 
teeth cleaning lotions, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, cotton sticks for cosmetic purposes, cotton swabs, anti-
dandruff shampoos. 

العطور والزيوت العطرية وماء الكولونيا العطري واللوشن والكريمات واللوشن لغايات 
دات التعرق لالستخدام الشخصي والسوائل العطرية التجميل ومزيالت الروائح الكريهة ومضا

وماء الزينة المعطر ومستحضرات ما بعد الحالقة وزيت الورد ألغراض تجميلية وكريمات ما 
بعد الحالقة ولوشن ما بعد الحالقة ومستحضرات الحالقة وصابون الحالقة وكريمات الحالقة 

لوشن العناية بالشعر وجل لتصفيف ورغوة الحالقة ومواد العناية بالشعر وبلسم الشعر و
الشعر وبخاخ تصفيف الشعر وأصباغ للشعر ومستحضر لتلميع الشعر والشامبو 

ومستحضرات ترطيب الشعر ورغوة االستحمام وأمالح االستحمام لالستخدامات غير الطبية 
ومستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام وزيت االستحمام وجل االغتسال وكريمات 

غتسال ومنتجات العناية بالطفل وشامبو لألطفال ومطريات شعر األطفال؛ اللوشن والزيوت اال
والجل لألطفال الرضع؛ الكريمات للطفح والمساحيق والصابون لألطفال ليس لألغراض الطبية 

والمناديل الرطبة لألطفال الرضع؛ الكريمات للطفح والمساحيق والصابون لألطفال ليس 
والمناديل الرطبة لألطفال الرضع لغايات التجميل؛ مستحضرات تجميلية لألغراض الطبية 

للعناية بالجسم؛ مزيل الماكياج ومستحلبات التنظيف ومقويات البشرة والمرطبات وأقنعة 
التجميل ومستحضرات تسمير البشرة من أشّعة الشمس والكريمات لمكافحة التجاعيد 

وقاية من أشعة الشمس وكريمات لالستخدام ومساحيق الماكياج والمساحيق ومستحضرات ال
بعد التعرض للشمس وكريم أساس المكياج ومحمرات الخدود ومظلالت العيون ومستحضرات 

تجميلية لرموش العين والماسكارا ومستحضرات تجميل الحواجب وأقالم تحديد الحواجب 
الت طالء األظافر واحمر الشفاه والمرطبات للشفاه وطالء األظافر وطالء تلميع أظافر ومزي

ومحددات للعين وأقالم تحديد الشفاه وملمعات الشفاه ومزيالت ماكياج العيون ومستحضرات 
إزالة الشعر وحنة ألغراض تجميلية ومستحضرات تجميل للعناية بالبشرة وأطقم مستلزمات 

لروائح التجميل ومنتجات العناية بالفم واألسنان ومعاجين األسنان وغسول الفم وبخاخ إزالة ا
وإنعاش الفم والغسول لتنظيف األسنان والمناديل المشربة بلوشن مستحضرات التجميل 

 وأعواد قطن لغايات التجميل أعواد القطن والشامبو المضاد للقشرة

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: ALFAR KOZMETIK 
SANAYI ANONIM SIRKETI 

:التسجيلاسم طالب  الفار كوزمتيك ساناي انونيم سيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Saadetdere Mahallesi, Peyami Safa 
Caddesi, No:5/1 Esenyurt, Istanbul, 
Turkey 

ايسينيورت  1/5:سعادتديري ماهاليسي، بيامي صفا كاديسي رقم
 اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168607 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568624 الصنف 
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   NUFOUl  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cosmetics; Lotions for cosmetic purposes; Soap; Perfumery; 
Perfumes; Cleansing milk for toilet purposes; Dentifrices; 
Cosmetic kits; Shampoos; Lipsticks; Beauty masks; Cosmetic 
pencils; Nail polish; Essential oils; Eyebrow cosmetics; Skin 
whitening creams; Eye shadow; Blushers; Make-up removing 
preparations; Hair conditioners. 

صابون، مواد عطرية، عطور،  ألغراض التجميل،( لوشن)مستحضرات التجميل، غسول 
تحليب منظف ألغراض الزينة، منظفات أسنان، مجموعات مستحضرات التجميل، الشامبو، 

أحمر شفاه، أقنعة الجمال، أقالم تجميل، طالء أظافر، زيوت عطرية، مستحضرات مواد تجميل 
مكياج، الحواجب، كريمات تبييض البشرة، ظالل العيون، أحمر الخدود، مستحضرات ازالة ال

 .ملطفات الشعر

 

Date of 07/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2019  

eaaN tpac lppA: GUANGZHOU ZUOFUN 
COSMETICS CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.غوانجزهو زوفن كوزماتيكس كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address #1 Huaxing Middle Rd., Huaxing Industrial 
Zone, Xinya Street, Xinhua Town, Huadu 
District, Guangzhou, China 

، هواكسينغ اندستلاير زون، .هواكسينغ ميدل آر دي 5رقم 
شينيا ستريت، شينخوا تاون، هوادو ديستريكت، قوانغتشو، 

 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 168530 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568182 الصنف 



15 

 

 

   
 

 LCETO P NCELC  
 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

non-medicated preparations for body and beauty care; 
deodorants and anti-perspirants for personal use 

مستحضرات غير طبية للعناية بالجسم والَجـمال؛ مزيالت الروائح الكريهة ومضادات التعرق 
 لالستعمال الشخصي

Special condition:  The use of this trademark should be 
associated with trademark number 2622 

 4644العالمة مقرون مع العالمة رقم ان تسجيل هذه : اشتراطات خاصة

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

eaaN tpac lppA: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل بييرسدورف أيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastrabe 48, 20253 Hamburg, Germany.  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ،  ألمانيا 42418، 28أوناشتراسه 

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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168692 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568604 الصنف 
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 CeMRCFELRCCR LeElI ECFUM  
 
 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Soaps; body deodorants; toiletries; cleansing milk for toilet 
purposes; make-up and make-up removing products; cosmetic 
products; cosmetic kits; beauty masks; perfumery products; 
essential oils; dentifrices; mouth care products not for medical 
use; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; scented bath and shower products; air fresheners, 
namely scented stones, scented wood, potpourris (fragrances), 
incense, spray; sachets for perfuming linen; hair care, beauty 
and health products; shampoos, conditioners; hair colorants 
and dyes; depilatory wax; depilatories; shaving products; 
cotton wool and cotton sticks for cosmetic use; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations. 

الصابون، مزيالت العرق للجسم، مستلزمات التواليت، حليب التطهير والتنظيف ألغراض 
تجات إزالة المكياج، مستحضرات التجميل، أطقم مستحضرات التجميل، الحمام، المكياج ومن

أقنعة الجمال، منتجات العطور، الزيوت العطرية، معاجين األسنان، منتجات العناية بالفم ليست 
لالستخدام الطبي، الفوط أو مناديل المسح أو المناديل الورقية للتنظيف مبللة مسبقا أو 

تحمام المعطرة، معطرات الجو وبالتحديد األحجار المعطرة مشربة، منتجات الحمام واالس
والبخور ( معطرات)والخشب المعطر واألوعية التي تحتوي على أوراق الورود المجففة 

والرذاذ، أكياس معطرة للبياضات، منتجات العناية بالشعر والجمال والصحة، الشامبو والبلسم 
الشعر، مستحضرات إزالة الشعر، منتجات ، ملونات وصبغات الشعر، الشمع الزالة (ملطف)

الحالقة، الصوف القطني واألعواد القطنية لالستخدام التجميلي، مستحضرات التبييض ومواد 
 .أخرى الستخدام بالغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع وإزالة الشحوم والمواد الكاشطة

 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: ADVANCED HALAL 
COSMETICS 

:اسم طالب التسجيل ادفانسد هالل كوزميتيكس  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 
75008 PARIS, France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 41228أونوريه،  -رو دو فوبورج سانت 05

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 168556 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568116 الصنف 
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 lETRe UEKel LBEl MRIFE  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

cosmetic skin cleansing preparations, cosmetic skin care 
preparations 

 مستحضرات تجميلية لتنظيف البشرة، مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة

 

Date of 27/08/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

eaaN tpac lppA: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل بييرسدورف أيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany,  

 عنوان طالب التسجيل  هامبورغ، ألمانيا  ،  42418، 28أوناشتراسه 

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168690 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568602 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

cosmetic skin cleansing and skin care preparations مستحضرات تجميلية لتنظيف البشرة والعناية بها 

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

eaaN tpac lppA: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل بييرسدورف أيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastrabe 48, 20253 Hamburg, Germany,   عنوان طالب التسجيل  هامبورغ، ألمانيا   42418، 28أوناشتراسه 

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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -نهليل، منطقة تالع العلي، عما

ليغعنوان التب  

Trademark 168687 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568684 الصنف 
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 MRECeLRlER  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Soap; Ethereal oils; Cosmetics; Skin care preparations; Hair 
lotions; Dentifrices; Cosmetic preparations for baths; Skin 
lightening creams; Oils for perfumes and scents; Perfumed 
soaps; Perfumery; Body paint (cosmetic); Beauty care 
cosmetics; Beauty balm creams; Beauty soap; Personal 
deodorants; Depilatory preparations; Shampoos; Lipsticks; Hair 
dyes; Hair preparations and treatments; Tooth care 
preparations; Nail varnish; Nail care preparations; Make-up 
removing preparations; Eye gels; Eye cream; Eyes make-up; 
Eyelid shadow; Eyebrow gel; Gel eye masks; Eyebrow powder; 
Eyebrow pencils; Eyebrow colors; Eyeliner pencils; Eye wrinkle 
lotions; Eye-washes, not for medical purposes; Creams (Non-
medicated -) for the eyes; Under-eye enhancers; Cosmetic 
creams for firming skin around eyes; Skin soap; Skin cream; 
Skin lotion; Skin conditioners; Skin care mousse; Creams for 
tanning the skin; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin 
cleansing lotion; Skin cleansing foams; Skin lighteners; Non-
medicated skin serums; Balms, other than for medical 
purposes; Skin care oils [cosmetic]; Cosmetic preparations for 
skin care; Skin emollients; Moisturising skin creams [cosmetic]; 
Moisturising skin lotions [cosmetic]; Face creams for cosmetic 
use; Skin, eye and nail care preparations; Skin foundation; 
Wrinkle removing skin care preparations; Anti-aging skincare 
preparations; Hand masks for skin care; Foot masks for skin 
care; Essences for skin care; Skin toners; Exfoliants for the care 
of the skin; Cosmetic preparations for skin renewal; Skin 
texturizers; Sun-tanning preparations [cosmetics]; Sun-tanning 
oils; Perfumed oils for skin care; Cosmetic products in the form 
of aerosols for skincare; Patches containing sun screen and 
sun block for use on the skin. 

صابون، زيوت أثيرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات العناية بالبشرة، غسوالت 
الشعر، معاجين االسنان، مستحضرات التجميل لالستحمام، كريمات تفتيح البشرة، ( لوشنات)

، طالء الجسم (معطرات)لعطرية، الصابون المعطر، العطورزيوت للعطور والروائح ا
، مستحضرات التجميل للعناية بالجمال، الكريمات المراهم العطرية (مستحضرات التجميل)

للجمال، صابون الجمال ، مزيالت العرق الشخصية، مستحضرات مزيالت الشعر، الشامبو، 
مستحضرات العناية باألسنان،  أحمر الشفاه، صبغات الشعر، مستحضرات وعالجات الشعر،

طالء األظافر، مستحضرات العناية باألظافر، مستحضرات إزالة المكياج، المواد الهالمية 
الحاجب، أقنعة العيون ( جل)للعين، كريم العين، مكياج العيون، ظالل الجفن، هالميات ( جل)

ب، أقالم تحديد الحواجب، أقالم الحواجب، ألوان الحاج(مسحوق)، بودرة (جل)الهالمية 
تجاعيد العين، غسوالت العين ليست لألغراض الطبية، الكريمات ( لوشنات)العيون، غسوالت 

غير الطبية للعينين، معززات تحت العين، كريمات تجميلية لشد البشرة حول العينين، صابون 
ة للعناي( رغوة)البشرة، موس (ملطف)البشرة، بلسم ( لوشن)البشرة، كريم البشرة، غسول 

( لوشن)بالبشرة، كريمات لتسمير البشرة، منظفات البشرة، كريم تطهير البشرة، غسول 
البشرة، مفتحات البشرة، مصل البشرة غير المعالج، ( تنظيف)تطهير البشرة، رغوة تطهير

، [مستحضرات التجميل]المراهم بخالف التي لألغراض الطبية، زيوت العناية بالبشرة 
مستحضرات ]ية بالبشرة، مطريات البشرة، كريمات ترطيب البشرة مستحضرات التجميل للعنا

، كريمات الوجه [مستحضرات التجميل]مرطبة للبشرة ( لوشنات)، غسوالت [التجميل
لالستخدام التجميلي، مستحضرات العناية بالبشرة والعين واألظافر، كريمات أساس للبشرة، 

ضرات العناية بالبشرة لمكافحة مستحضرات إزالة التجاعيد للعناية بالبشرة، مستح
الشيخوخة، أقنعة اليد للعناية بالبشرة، أقنعة القدم للعناية بالبشرة، خالصات للعناية بالبشرة، 
محسنات البشرة، مستحضرات التقشير للعناية بالبشرة، مستحضرات التجميل لتجديد البشرة، 

، زيوت التسميير، زيوت [مستحضرات التجميل]البشرة، مستحضرات التسميير ( منعم)ملمس 
معطرة للعناية بالبشرة، منتجات التجميل على شكل بخاخات للعناية بالبشرة، رقع تحتوي على 

 .كريمات واقية من أشعة الشمس ومضادة ألشعة الشمس لالستخدام على البشرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: P&M Cosmetics GmbH & 
Co. KG 

:اسم طالب التسجيل كيه جي .بيه آند ام كوزميتيكس جي ام بي اتش آند كو  

lpc oapN ty     : Germany الطالبجنسية  المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hafengrenzweg 3, 48155 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، ألمانيا 28511، 8هافينغرينزويج 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168415 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568251 الصنف 
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 DIKEEM 

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Toiletries; body cleaning and beauty care preparations ; hair 
preparations and treatments; hair cosmetics; shampoo; 
hairdyes; hair lotions; hair tonic; preparations for the protection 
of the hair from the sun ; preparations for protecting the scalp 
from the sun 

مستحضرات الزينة؛ مستحضرات تنظيف الجسم ومستحضرات العناية بالجمال؛ المستحضرات 
والمعالجات للشعر؛ مستحضرات تجميل للشعر؛ الشامبو؛ صبغات الشعر؛ لوشن الشعر؛ 

مقويات الشعر؛ المستحضرات لحماية الشعر من الشمس؛ المستحضرات لحماية فروة الرأس 
 من الشمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 27/08/2019  

TaaN tpac OppA: Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. 
KG 

:اسم طالب التسجيل كيه جي .دكتور كيرت والف جي ام بي اتش اند كو  

Opc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 
Bielefeld, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  بيليفيلد، المانيا 88655، 86-82جوهانسويرك شتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168611 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568655 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cleaning preparations; Detergents, other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; Laundry 
preparations. 

مستحضرات تنظيف، مواد منظفه بخالف المستخدمة في عمليات التصنيع وفي االغراض 
 .الطبيه، مستحضرات غسيل

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Albareek Detergent & 
Marketing Co. 

:اسم طالب التسجيل شركة البريق للمنظفات والتسويق  

lpc oapN ty     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Ramah-Jenin, West Bank, Palestinian 
National Authority 

 عنوان طالب التسجيل  جنين، الضفة الغربية، السلطة الوطنية الفلسطينية-الرامة

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168653 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568618 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Cleaning preparations; Detergents, other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; Laundry 
preparations. 

مستحضرات تنظيف، مواد منظفه بخالف المستخدمة في عمليات التصنيع وفي االغراض 
 .الطبيه، مستحضرات غسيل

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Albareek Detergent & 
Marketing Co. 

:اسم طالب التسجيل شركة البريق للمنظفات والتسويق  

lpc oapN ty     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Ramah-Jenin, West Bank, Palestinian 
National Authority 

 عنوان طالب التسجيل  جنين، الضفة الغربية، السلطة الوطنية الفلسطينية-الرامة

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168652 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cleaning preparations and washing powder. مستحضرات التنظيف ومسحوق الغسيل. 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Albareek Detergent & 
Marketing Co. 

:اسم طالب التسجيل شركة البريق للمنظفات والتسويق  

lpc oapN ty     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Ramah-Jenin, West Bank, Palestinian 
National Authority 

 عنوان طالب التسجيل  جنين، الضفة الغربية، السلطة الوطنية الفلسطينية-الرامة

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ص، شارع مكة، 522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168506 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568126 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Perfumery; Essential oils; Non-medicated cosmetics; Hair 
lotion; Non-medicated dentifrices; Cosmetics and cosmetic 
preparations; Cosmetics for the use on the hair; Antiperspirants 
[toiletries]; Dentifrices; Day creams; Face creams for cosmetic 
use; Washing creams; Body emulsions; Facial emulsions; 
Emulsified essential oils; Face oils; Massage oils for the body; 
Floral water; Cologne; Fragrances; Soaps; Cosmetic kits; 
Cosmetics for personal use; Cosmetic preparations for baths; 
Bath oils for cosmetic purposes; Cosmetic masks; Bath gel; 
Skincare cosmetics; Tissues impregnated with cosmetic 
lotions; Essential vegetable oils; Aromatherapy creams; 
Aromatherapy lotions; Aromatherapy oil; Essential oils for 
aromatherapy use; Cosmetic preparations for skin renewal; 
Body cream. 

للشعر، معاجين أسنان ( لوشن)عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل غير طبية، غسول 
غير عالجية، مكياج ومستحضرات تجميل، مستحضرات تجميل الستخدامها على الشعر، 

، معاجين اسنان، كريمات نهارية، كريمات للوجه لالستخدام [جميلمواد ت]مضادات التعرق 
التجميلي، كريمات غسل، مستحلبات للجسم، مستحلبات للوجه، زيوت عطرية مستحلبة، 
زيوت للوجه، زيوت تدليك للجسم، ماء األزهار، كولونيا، عطور، صابون، مجموعات 

مستحضرات تجميل  مستحضرات التجميل، مستحضرات تجميل لالستخدام الشخصي،
لالستحمام، زيوت استحمام ألغراض التجميل، أقنعة التجميل، جل االستحمام، مستحضرات 

تجميلية، زيوت عطرية نباتية، كريمات ( لوشن)العناية بالبشرة، مناديل مشربة بغسوالت 
عطرية، زيوت عطرية، زيوت عطرية الستخدام العالج العطري، ( لوشن)عطرية، غسوالت 

 .ت تجميل لتجديد الجلد، كريم الجسممستحضرا

Special condition:  Claiming white and brown colors مع المطالبة باأللوان األبيض والبني: اشتراطات خاصة 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: IDILIO LIZCANO GOMIS اسم طالب التسجيل ايديليو ليزكانو غوميز:  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address M CAN DURAN SN, 17853 TORTELLA, 
GIRONA, SPAIN 

 عنوان طالب التسجيل  تورتيال، جيرونا، اسبانيا 54818ام كان دوران اس ان، 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168649 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  568620 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bleaching and cleaning preparations; perfumery; 
cosmetics;fragrances; deodorants for personal use and 
animals; soaps; dental care preparations; abrasive 
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive 
pastes; polishing preparations for leather, vinyl, metal, wood. 

مستحضرات التبييض و التنظيف، العطور، مستحضرات التجميل، روائح عطرية، مزيالت 
عرق لالستخدام البشري و الحيوانات، صابون، مستحضرات العناية باألسنان، مستحضرات 

، حجر الخفاف،  معاجين جلخ، مستحضرات (سنفرة)، سحج (سنفرة)قماش سحج الجلخ، 
 .تلميع للجلود و الفينيل و المعادن و الخشب

Special condition:  Claiming Yellow and Black colors مع المطالبة باللونين األصفر و األسود: اشتراطات خاصة 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

eaaN tpac lppA : EYFEL PARFUM ITHALAT 
IHRACAT SANAYI VE 
TICARET LIMITED 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل شركة ايفل المحدودة للعطور و اإلستيراد و التصدير و الصناعة و التجارة  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ORTA MAH. 30 AGUSTOS CAD. NO: 53/1 
TUZLA ISTANBUL,TURKIYE 

توزال، إسطنبول  18/5أغسطس،رقم  82محلة اورتا، شارع 
 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168535 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  568181 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Fragrances for human use; perfume; cologne; cosmetics; 
cosmetics, namely, skin highlighters in the nature non-
medicated skin care preparations in the form of creams, lotions, 
gels, toners, powders, and drops, eyebrow gel, eyebrow pens, 
lipsticks, lip gloss, lip liners, lip stains and lip balms, eye 
shadows, eye lining pencils, liquid eye liners, mascara, eyebrow 
pencils, artificial eyelashes, blush, foundation makeup, pressed 
face powder, and loose face powder; cosmetic creams in the 
nature of exfoliators, namely, skin and facial exfoliators; non-
medicated skin moisturizers for the face and body; cosmetic 
masks for the face and body; eye creams; skin cleansing wipes, 
namely, wipes impregnated with a skin cleanser; non-medicated 
skin care preparations in the nature of creams, lotions, oils, 
sprays, and gels for the face and body; sun care lotions, 
namely, cosmetic suntan lotions, skin bronzers, sunscreen 
creams, self-tanning creams, after-sun soothers in the nature of 
non-medicated lotions, gels, creams; nail polish and nail polish 
remover; cotton puffs for cosmetic purposes; pre-moistened 
cosmetic wipes; sponges impregnated with cleaning 
preparations; hair shampoos, hair conditioners, hair mousse, 
hair gels, hair sprays, and hair coloring preparations; haircare 
preparations. 

، مستحضرات التجميل، مستحضرات (معطرجسم)عطور لالستخدام البشري، عطور، كولونيا 
ة غير التجميل وبالتحديد مستحضرات البشرة الملمعة على طبيعة مستحضرات للعناية بالبشر

ومنشطات البشرة ومساحيق ( جل)وهالميات ( لوشن)العالجية على شكل كريمات وغسوالت 
الحواجب وأقالم الحواجب وأحمر الشفاه وملمع الشفاه وأقالم ( جل)وقطرات هالم ( بودرة)

تخطيط الشفاه وملون الشفاه ومرطب الشفاه وظالل العيون وأقالم تخطيط العين ومخططات 
والمسكارة  وأقالم الحواجب والرموش الصناعية وأحمر الخدود وماكياج العين السائلة 

الوجه الرخوة، الكريمات ( مسحوق)الوجه المضغوطة وبودرة ( مسحوق)األساس وبودرة 
التجميلية على طبيعة المقشرات وبالتحديد مقشرات البشرة والوجه، مرطبات البشرة غير 

لوجه والجسم، كريمات العين، مناديل تطهير البشرة العالجية للوجه والجسم، أقنعة تجميلية ل
وبالتحديد مناديل مشربة بمطهر البشرة، مستحضرات العناية بالبشرة غير العالجية على 

للوجه ( الجل)والزيوت والبخاخات والمواد الهالمية ( لوشن)طبيعة الكريمات والغسوالت 
تجميلية الخاصة ( لوشن)الت العناية من الشمس وبالتحديد غسو( لوشن)والجسم، غسول 

التسمير وكريمات مسمرة للبشرة وكريمات الحماية من أشعة الشمس وكريمات التسمير 
غير العالجية والمواد ( لوشن)الذاتية وملطفات البشرة بعد التشميس على طبيعة غسوالت 

ات القطن والكريمات غير العالجية، طالء األظافر ومزيل طالء األظافر، كر( الجل)الهالمية 
ألغراض التجميل، مناديل التجميل المبللة مسبقا، اإلسفنج مشربة مع مستحضرات التنظيف، 

الشعر ( جل)الشعر هالم ( مثبت( )رغوة)الشعر وموس ( ملطف)شامبو الشعر وبلسم 
 .الشعر ومستحضرات تلوين الشعر، مستحضرات العناية بالشعر( سبراي)وبخاخات 

 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: Guru Denim LLC اسم طالب التسجيل غورو دينيم ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1888 Rosecrans Ave. Manhattan Beach, 
CA 90266, USA 

، 02466روزكرانس افي، مانهاتن بيتش، سي ايه  5888
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168401 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568225 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Perfumery, essential oils, cosmetics.  (.الكوزمتيك)المواد العطرية والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: Namaa Trading Company 
W.L.L. 

:اسم طالب التسجيل م.م.شركة نماء التجارية ذ  

lpc oapN ty     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 11883 Manama – Bahrain عنوان طالب التسجيل  البحرين -المنامة  55888. ب. ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168405 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568221 الصنف 
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 ETFEI  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Soap for toilet and general use. الصابون لالستخدام في الحمام ولالستخدام العام. 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA: The Procter & Gamble 
Company 

:اسم طالب التسجيل ذا بروكتر اند جامبل كومباني  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio  45202, United States of America 

، 21424ون بروكتر اند جامبل بالزا، سينسيناتي اوهايو 
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168628 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  568648 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bleaching and cleaning preparations, Soaps, perfumery, 
Essential oils, Skin & body care creams, Body deodorant, 
Shaving pastes, after-shave lotions, air fragrancing 
preparations, antiperspirant soap, antiperspirants [toiletries], 
perfume, cosmetic preparations for baths, water soluble dyes, 
cosmetic kits, cosmetics, cosmetic creams, skin whitening 
creams, dentifrices, deodorants for human beings, depilatory 
preparations, dry shampoos, eau de Cologne, hair dyes and 
colorants, lotions for hair, curly hair preparations, hair spray, 
lotions (for cosmetics), tissues impregnated with make-up 
removing preparations, make-up removing preparations, nail 
care preparations, shampoos, shaving preparations, soaps, eau 
de Cologne, varnish-removing preparations, depilatory wax, hair 
gel, hair wax, hail oils, hot oil hair treatment, hair cram, nail art 
stickers, lip glosses, eyeliner (kohla), mascara, cosmetic 
pencils, lipstick. 

 -زيوت عطرية  -عطور  -صابون  -مستحضرات تبييض األقمشة ومستحضرات تنظيف 
) غسـول  -معجون حالقة  -مزيل رائحة الجسم  -ة والجسم كريمات خاصــة بالعناية بالبشر
مضاد  -صابون مضاد للتعرق  -مستحضرات تعطير الجو  -( لـوشــن لــمــا بـعـد الـحالقة 

أطقم  -صباغ للماء  -مـستـحـضـرات تجميل لالستحمام  -عطور ( مواد تواليت ) للعرق 
 -منظفات أسنان  -ريمات تبييض البشرة ك -كريمات تجميلية   -مستحضرات تجميل  -تجميل 

ماء الكولونيا  -مستحضرات الشامبو الـجـاف  -مزيالت شعر  -مزيالت روائح كريهة لإلنسان 
سبراي  -مستحضرات تجعيد الشعر  -غسوالت لوشن للشعر  -أصباغ وملونات الشعر  -

مـــزيالت المكياج  -اجمناديل ورقية مبللة إلزالة المكي -( ألغراض التجميل )للشعر غسوالت 
 -كولونيا  -صابون  -مستحضرات حالقة  -شامبو -مستحضرات العناية باألظافر  -

زيوت  -واكس للشعر  -جل للشعر  -شمع إزالة الشعر والشوارب  -مستحضرات إزالة الطالء 
 -كحلة  -ملمعات الشفاه  -أظافر الصقة مصنعة  -كريم للشعر  -حمام زيت للـشـعـر  -للشعر 
 حمرة -أقالم تخطيط  -مسكرة 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Al Ghabra Perfumes 
Trading Company 

:اسم طالب التسجيل شركة عطورات الغبرة التجارية  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bab Al Breed, Estate No. 292/9, Hamidieh 
Bazaar, Damascus, Syrian Arab Republic 

، سوق الحميدية، دمشق، 404/0باب بريد، عقار رقم 
 الجمهورية العربية السورية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -
11814 258 King Abdullah II Street, Amman 

 418 55852 -524241ب .ص قمصية للملكية الفكرية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168487 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568284 الصنف 
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 KIERMF  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bleaching preparations for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-medicated toilet 
preparations; preparations and substances for the conditioning, 
care and appearance of the skin, hands, body, face, eyes, hair, 
scalp, teeth and nails; soaps, personal cleansing preparations, 
shower gels, bath gels and bath preparations; skin cleansers; 
skin moisturizers; skin toners; facial scrubs; body scrubs; 
exfoliating scrubs and creams; body creams and lotions; lip 
balm; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; 
deodorant preparations for human use, anti-perspirants; 
cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail cosmetics, lip 
cosmetics; make up removers; cosmetic impregnated tissues; 
shampoos, hair conditioners, hair lotions; dentifrices; sun 
tanning preparations, sun-screening preparations; shaving 
preparations, after shave and pre shave lotions and oils; 
depilatory preparations; essential oils, oils for toilet purposes; 
pomanders; potpourris, fragranced sachets for drawers; room 
fragrance, room perfume sprays, room scenting sprays, room 
perfume diffusers; incense; aromatic plant extracts. 

تنظيف والتلميع والكشط والجلخ، مستحضرات التبييض الستخدام بالغسيل، مستحضرات ال
مستحضرات التواليت غير العالجية، مستحضرات ومواد لتلطيف والعناية ومظهر البشرة 
واليدين والجسم والوجه والعينين والشعر وفروة الرأس واألسنان واألظافر، الصابون 

الحمام ( جل)االستحمام وهالميات ( جل)ومستحضرات التطهير الشخصية وهالميات 
ستحضرات الحمام، منظفات البشرة، مرطبات البشرة، منشطات البشرة، منظفات الوجه، وم

الجسم، مرطب ( لوشن)منظفات الجسم، منظفات وكريمات التقشير، كريمات وغسوالت 
، مستحضرات إزالة (عطر مخفف)الشفاه، العطور والماء العطري والكولونيا وماء التواليت 

ات العرق، مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل العرق لالستخدام البشري ومضاد
الملونة ومستحضرات تجميل العيون ومستحضرات تجميل األظافر ومستحضرات تجميل 

( ملطف)الشفاه، مزيالت المكياج، المناديل المشربة بمستحضرات التجميل، الشامبو وبلسم 
ر، المستحضرات الشعر، معاجين األسنان، مستحضرات التسمي( لوشن)الشعر وغسوالت 

وزيوت ما بعد الحالقة وما قبل ( لوشن)الواقية من الشمس، مستحضرات الحالقة وغسوالت 
الحالقة، مستحضرات إزالة الشعر، الزيوت العطرية، زيوت إلستعماالت الحمام، ناشرات 

العطور، األوعية التي تحتوي على أوراق الورود  المجففة وأكياس معطرة لألدراج، معطر 
ة وبخاخات عطور الغرفة وبخاخات تعطير الغرفة وناشرات عطور الغرفة، البخور، الغرف

 .مستخلصات نباتية عطرية

 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Byredo AB اسم طالب التسجيل بايريدو ايه بي:  

lpc oapN ty     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Box 3065, Stockholm, 103 61, Sweden  عنوان طالب التسجيل  ، السويد65 528، ستوكهولم، 8261بوكس 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168589 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  568180 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bleaching preparations for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-medicated toilet 
preparations; preparations and substances for the conditioning, 
care and appearance of the skin, hands, body, face, eyes, hair, 
scalp, teeth and nails; soaps, personal cleansing preparations, 
shower gels, bath gels and bath preparations; skin cleansers; 
skin moisturizers; skin toners; facial scrubs; body scrubs; 
exfoliating scrubs and creams; body creams and lotions; lip 
balm; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; 
deodorant preparations for human use, anti-perspirants; 
cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail cosmetics, lip 
cosmetics; make up removers; cosmetic impregnated tissues; 
shampoos, hair conditioners, hair lotions; dentifrices; sun 
tanning preparations, sun-screening preparations; shaving 
preparations, after shave and pre shave lotions and oils; 
depilatory preparations; essential oils, oils for toilet purposes; 
pomanders; potpourris, fragranced sachets for drawers; room 
fragrance, room perfume sprays, room scenting sprays, room 
perfume diffusers; incense; aromatic plant extracts. 

مستحضرات التبييض الستخدام بالغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والكشط والجلخ، 
مستحضرات التواليت غير العالجية، مستحضرات ومواد لتلطيف والعناية ومظهر البشرة 
واليدين والجسم والوجه والعينين والشعر وفروة الرأس واألسنان واألظافر، الصابون 

الحمام ( جل)االستحمام وهالميات ( جل)ر الشخصية وهالميات ومستحضرات التطهي
ومستحضرات الحمام، منظفات البشرة، مرطبات البشرة، منشطات البشرة، منظفات الوجه، 

الجسم، مرطب ( لوشن)منظفات الجسم، منظفات وكريمات التقشير، كريمات وغسوالت 
، مستحضرات إزالة (عطر مخفف)ت الشفاه، العطور والماء العطري والكولونيا وماء التوالي

العرق لالستخدام البشري ومضادات العرق، مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل 
الملونة ومستحضرات تجميل العيون ومستحضرات تجميل األظافر ومستحضرات تجميل 
الشفاه، مزيالت المكياج، المناديل المشربة بمستحضرات التجميل، الشامبو وبلسم الشعر 

الشعر، معاجين األسنان، مستحضرات التسمير، المستحضرات ( لوشن)وغسوالت ( طفمل)
وزيوت ما بعد الحالقة وما قبل ( لوشن)الواقية من الشمس، مستحضرات الحالقة وغسوالت 

الحالقة، مستحضرات إزالة الشعر، الزيوت العطرية والزيوت الستعماالت الحمام، ناشرات 
على أوراق الورود المجففة وأكياس معطرة لألدراج، معطر  العطور، األوعية التي تحتوي

الغرفة وبخاخات عطور الغرفة وبخاخات تعطير الغرفة وناشرات عطور الغرفة، البخور، 
 .مستخلصات نباتية عطرية

 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Byredo AB التسجيلاسم طالب  بايريدو ايه بي:  

lpc oapN ty     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Box 3065, Stockholm, 103 61, Sweden  عنوان طالب التسجيل  ، السويد65 528، ستوكهولم، 8261بوكس 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168591 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568105 الصنف 



32 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Almond soap, Antiperspirant soap, Cakes of toilet soap, 
Deodorant soap, Disinfectant soap, Dry shampoos, Foot 
perspiration (Soap for—), Hair lotions , Medicated soap, Pets 
(Shampoos for-), Shampoos, Shaving soap, Soap, Soap 
(Antiperspirant— ), Soap (Cakes of—), Soap (Deodorant—), 
Soap (Disinfectant-), Soap for brightening textile, Soap for foot 
perspiration, pomades for cosmetic purposes,lotions for 
cosmetic purposes,creams 

ع من صابون الزينة ، صابون الزالة الروائح قط, صابون مضاد للعرق . صابون اللوز 
 صابون لتعرق األقدام ؛ غسوالت. الكريهة ،صابون مطهر ،مستحضرات الشامبو الجاف 

شامبو للحيوانات األليفة ، شامبو ،صابون حالقة ، صابون ، . صابون طبي . للشعر( لوشن)
 كريهة ، صابونصابون الزالة الروائح ال. قطع من الصابون . صابون مضاد للعرق 

غسوالت , مراهم الغراض التجميل, صابون لتنصيع النسيجء صابون لتعرق األقدام . مطهر 
 كريمات,لوشن الغراض التجميل

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours  blue,white and gold according to the 
printfiled with the application.    

ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان ، األزرق، االبيض والذهبي وذلك : اشتراطات خاصة
 بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  03/12/2019  

eaaN tpac lppA: Neda Ihjaz For 
Cosmetics/neda 
mohammad ameen ihjaz 
ihjaz  

:اسم طالب التسجيل نداء محمد امين احجازي احجازي /نداء احجاز لمواد التجميل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيل نوع مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Street,Jarash ,Near the Marsaa 
Bridge, P.O.Box: 550, 11941 

, 112:ب.شارع عمان،جرش ،قرب جسر مرصع  ، ص
55025 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRIMARK Intellectual Property Consulting   
- Sh.Naser Bin Jamil Str.,Wadi Saqra, 
Amman 

شارع الشريف ناصر بن   - شركة العالمة الثالثية لألستشارات 
 جميل، وادي صقرة، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168455 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 568211 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Industrial oil; industrial grease; lubricating oil; fuels; candles 
and wicks for lighting; industrial oils and fats; dust removing 
preparations;  lubricants; grease for boots; oils for the 
preservation of leather;  lamp wicks;  electrical energy; solid 
fuels; gas fuels; liquid fuels; wax featuring of raw material;  
illuminating wax;  fuel for lighters; tinder. 

الزيت الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ الوقود؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ الزيوت 
والشحوم المستعمله في الصناعه؛ مستحضرات إزالة الغبار؛ المزلقات؛ شحم تلميع الجزم؛ 

لحفظ الجلود؛ فتائل المصابيح؛ الطاقة الكهربائية؛ الوقود الصلب؛ الوقود الغازي؛  الزيوت
الوقود السائل؛ الشمع الذي يضم المواد الخام؛ شمع اإلنارة؛ وقود للوالعات؛ المواد سريعة 

 .االلتهاب

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

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

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل اويل كوربوريشن -اس:  

lpc oapN ty     : 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،   -، مابو(دونج -جونجدوك ) 504رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168526 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 568146 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Industrial oil; industrial grease; lubricating oil; fuels; candles 
and wicks for lighting; industrial oils and fats; dust removing 
preparations;  lubricants; grease for boots; oils for the 
preservation of leather;  lamp wicks;  electrical energy; solid 
fuels; gas fuels; liquid fuels; wax featuring of raw material;  
illuminating wax;  fuel for lighters; tinder. 

الزيت الصناعي؛ الشحم الصناعي؛ زيت التشحيم؛ الوقود؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ الزيوت 
الغبار؛ المزلقات؛ شحم تلميع الجزم؛ والشحوم المستعمله في الصناعه؛ مستحضرات إزالة 

الزيوت لحفظ الجلود؛ فتائل المصابيح؛ الطاقة الكهربائية؛ الوقود الصلب؛ الوقود الغازي؛ 
الوقود السائل؛ الشمع الذي يضم المواد الخام؛ شمع اإلنارة؛ وقود للوالعات؛ المواد سريعة 

 .االلتهاب

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: S-Oil Corporation  اسم طالب التسجيل اويل كوربوريشن -اس:  

lpc oapN ty     : 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،   -، مابو(دونج -جونجدوك ) 504رو  -بيكبيوم 
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168525 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 568141 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lubricating oils and greases; motor oils; non-chemical additives 
for motor fuels and motor fuels. 

زيوت وشحوم التشحيم، زيوت المحركات، إضافات غير كيميائية لوقود المحركات ووقود 
 .المحركات

Priority claim:  Claim Country: BE 
Claim No.: 1400220 
Claim Date: 05/08/2019 

 KR: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 5222442: رقم االدعاء

 21/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming red, black and white colors. مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود واالبيض: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: VROMAN, naamloze 
vennootschap 

:اسم طالب التسجيل فرومان، ناملوزي فينوتشاب  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Oudenaardestraat 49, 8570 Vichte, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  فيشت، بلجيكا 8142، 20أوديناردسترات 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168521 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 568145 الصنف 
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  KIERMF  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lamp oils; candles; scented candles; wicks; candle wax. زيوت المصابيح، الشموع، الشموع المعطرة، الفتائل، مواد شمعية للشموع. 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Byredo AB اسم طالب التسجيل بايريدو ايه بي:  

lpc oapN ty     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Box 3065, Stockholm, 103 61, Sweden  عنوان طالب التسجيل  ، السويد65 528، ستوكهولم، 8261بوكس 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168592 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 568104 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lamp oils; candles; scented candles; wicks; candle wax, candle 
making kits; Illuminants. 

زيوت المصابيح، الشموع، الشموع المعطرة، الفتائل، مواد شمعية للشموع وعدة صنع 
 (.االنارات)الشموع، المضيئات 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Byredo AB اسم طالب التسجيل بايريدو ايه بي:  

lpc oapN ty     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Box 3065, Stockholm, 103 61, Sweden  عنوان طالب التسجيل  ، السويد65 528، ستوكهولم، 8261بوكس 

Applicant for 
Correspondence 

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

مجموعة طالل أبوغزالة بناية مبنى  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168590 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 568102 الصنف 
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RELIlNe 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders. 

 لعالج أمراض واضطرابات األوراممستحضرات صيدالنية 

 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: JOHNSON & JOHNSON اسم طالب التسجيل جونسن آند جونسن:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW JERSEY USA 08933,  

ون جونسن آند جونسن بالزا،  نيو برونزويك، نيوجيرسي، 
 الواليات المتحدة األمريكية  ،  4225- 28088

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -انهليل، منطقة تالع العلي، عم

ليغعنوان التب  

Trademark 168665 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568661 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Antiseptics; vaccines; veterinary preparations; vitamin 
preparations; disinfectants; diagnostic preparations for 
veterinary purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods 
adapted for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical 
purposes; herbal extracts for medical purposes; capsules for 
medicines; medicines for human purposes; drugs for medical 
purposes; medicinal drinks; medicinal oils; medicated toiletry 
preparations; medicated shampoos; ointments for 
pharmaceutical purposes; teeth filling material; medicinal 
alcohol; food supplements; dressings, medical; nutritional 
supplements; pre-filled syringes for medical purposes; air 
purifying preparations; food for babies; protein dietary 
supplements; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
alcohol for pharmaceutical purposes; stem cells for medical 
purposes; transplants [living tissues]; pharmaceutical 
preparations; pharmaceuticals; ferments for pharmaceutical 
purposes; phytotherapy preparations for medical purposes; 
chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; surgical glues; surgical dressings; candy, medicated; 
candy for medical purposes; sanitary preparations for medical 
purposes; plasters for medical purposes. 

المطهرات، اللقاحات، المستحضرات البيطرية، مستحضرات الفيتامينات، المطهرات، 
المستحضرات التشخيصية لألغراض البيطرية، المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية، 

المعدة لالستخدام الطبي،  مشروبات الحمية معدة لألغراض الطبية، مواد الحمية الغذائية
أطعمة الحمية المعدة لألغراض الطبية، المستخلصات النباتية لألغراض الصيدالنية، 

المستخلصات العشبية لألغراض الطبية، كبسوالت لألدوية، األدوية لألغراض البشرية، 
ة، األدوية لألغراض الطبية، مشروبات طبية، زيوت طبية، مستحضرات ادوات الزينة العالجي

الشامبو العالجي، المراهم لألغراض الصيدالنية، مواد حشو األسنان، الكحول الطبي، 
المكمالت الغذائية، ضمادات طبية، المكمالت الغذائية، المحاقن المعبئة مسبقا لألغراض 

الطبية، مستحضرات تنقية الهواء، طعام لألطفال، مكمالت حمية البروتين، المناديل المشربة 
لصيدالنية، الكحول لألغراض الصيدالنية، الخاليا الجذعية لألغراض الطبية، زرع بالغسوالت ا
، المستحضرات الصيدالنية، المستحضرات الدوائية، الخمائر [األنسجة الحية]األعضاء 

لألغراض الصيدالنية، مستحضرات العالج بالنباتات لألغراض الطبية، المستحضرات 
كيميائية لألغراض الطبية، مستحضرات كيميائية الكيميائية الصيدالنية، مستحضرات 

لألغراض الصيدالنية، الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو البيطرية، أصماغ جراحية، 
ضمادات جراحية، حلوى عالجية، الحلوى لألغراض الطبية، المستحضرات الصحية 

 .لألغراض الطبية، لصقات الجروح لألغراض الطبية

Priority claim:  Claim Country: UK 
Claim No.: m201829230 
Claim Date: 11/12/2018 

 UB: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 p 425840482 : رقم االدعاء

 55/54/4258: تاريخ االدعاء

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

eaaN tpac lppA: PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY 
“PHARMACEUTICAL FIRM 
“DARNITSA” and Zagorii 
Glib Volodymyrovych 
 

و زاغوري غليب  "دارنيستا"فارماسوتيكال فيرم "برايفت جوينت ستوك كومباني 
 فولوديميروفيتش

 

:اسم طالب التسجيل  

lpc oapN ty     : UKRANIAN جنسية الطالب اوكرانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13 Boryspilska Street, Kyiv 02093, 
Ukraine/10, Prorizna street, apt. 19, Kyiv, 
01001 Ukraine 
 

، 52/، أوكرانيا24208بوريسبيلسكا ستريت، كييف  58
 أوكرانيا 25225، كييف، 50. بروريزنا ستريت، ابت

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168426 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568246 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Air freshening and air purifying preparations, deodorants other 
than for personal use. 

 .مستحضرات تلطيف وتنقية الجو، مزيالت الروائح الكريهة غير تلك لالستخدام الشخصي

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  27/06/2019  

eaaN tpac lppA: ALFAR KOZMETIK 
SANAYI ANONIM SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل الفار كوزمتيك ساناي انونيم سيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Saadetdere Mahallesi, Peyami Safa 
Caddesi, No:5/1 Esenyurt, ?stanbul, 
Turkey 

ايسينيورت  1/5:سعادتديري ماهاليسي، بيامي صفا كاديسي رقم
 اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168520 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568142 الصنف 
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 MeElEILe NEFUD  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Antiseptics; vaccines; veterinary preparations; vitamin 
preparations; disinfectants; diagnostic preparations for 
veterinary purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods 
adapted for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical 
purposes; herbal extracts for medical purposes; capsules for 
medicines; medicines for human purposes; drugs for medical 
purposes; medicinal drinks; medicinal oils; medicated toiletry 
preparations; medicated shampoos; ointments for 
pharmaceutical purposes; teeth filling material; medicinal 
alcohol; food supplements; dressings, medical; nutritional 
supplements; pre-filled syringes for medical purposes; air 
purifying preparations; food for babies; protein dietary 
supplements; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
alcohol for pharmaceutical purposes; stem cells for medical 
purposes; transplants [living tissues]; pharmaceutical 
preparations; pharmaceuticals; ferments for pharmaceutical 
purposes; phytotherapy preparations for medical purposes; 
chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; surgical glues; surgical dressings; candy, medicated; 
candy for medical purposes; Sanitary preparations for medical 
purposes; plasters for medical purposes 

بيطرية، مستحضرات الفيتامينات، المطهرات، المطهرات، اللقاحات، المستحضرات ال
المستحضرات التشخيصية لألغراض البيطرية، المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية، 

مشروبات الحمية معدة لألغراض الطبية، مواد الحمية الغذائية المعدة لإلستخدام الطبي، 
غراض الصيدالنية، أطعمة الحمية المعدة لألغراض الطبية، المستخلصات النباتية لأل

المستخلصات العشبية لالغراض الطبية، كبسوالت أدوية، األدوية لألغراض البشرية، األدوية 
لألغراض الطبية، مشروبات طبية، زيوت طبية، مستحضرات أدوات الزينة العالجية، الشامبو 

ت العالجي، المراهم لألغراض الصيدالنية، مواد حشو األسنان، الكحول الطبي، المكمال
الغذائية، ضمادات طبية، المكمالت الغذائية، المحاقن المعبئة مسبقا لألغراض الطبية، 
مستحضرات تنقية الهواء، طعام األطفال، مكمالت حمية البروتين، المناديل المشربة 

بالغسوالت الصيدالنية، الكحول لألغراض الصيدالنية، الخاليا الجذعية لألغراض الطبية، زرع 
، المستحضرات الصيدالنية، المستحضرات الدوائية، الخمائر (نسجة الحيةاأل)األعضاء 

لألغراض الصيدالنية، مستحضرات العالج بالنباتات لألغراض الطبية، المستحضرات 
الكيميائية الصيدالنية، مستحضرات كيميائية لألغراض الطبية، مستحضرات كيميائية 

راض الطبية أو البيطرية، أصماغ جراحية، لألغراض الصيدالنية، الكواشف الكيميائية لألغ
ضمادات جراحية، حلوى عالجية، الحلوى لألغراض الطبية، المستحضرات الصحية 

 .لألغراض الطبية، لصقات الجروح لألغراض الطبية

Priority claim:  Claim Country: UK 
Claim No.: m201919329 
Claim Date: 12/07/2019 

 UB: لد االدعاءب: االدعاء بحق االولوية
 p 425050840: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY 
“PHARMACEUTICAL FIRM 
“DARNITSA” and Zagorii 
Glib Volodymyrovych 
 

و زاغوري غليب  "دارنيستا"فارماسوتيكال فيرم "برايفت جوينت ستوك كومباني 
 فولوديميروفيتش

 

:اسم طالب التسجيل  

lpc oapN ty     : UKRANIAN جنسية الطالب اوكرانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13 Boryspilska Street, Kyiv 02093, Ukraine 
- 10, Prorizna street, apt. 19, Kyiv, 01001 
Ukraine 

 52-، أوكرانيا24208بوريسبيلسكا ستريت، كييف  58
 ، أوكرانيا25225، كييف، 50بروريزنا ستريت، ابت 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168532 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568184 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
insecticides, pesticides; adjuvants; inoculants 

مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ الفطريات ومبيدات األعشاب و مبيدات 
 حشرات و مبيدات آفات؛ مواد مساعدة؛ اللقاحات

 

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

eaaN tpac lppA: Biocult (Pty) Ltd. اسم طالب التسجيل .ال تي دي ) ب تي واي (بايوكلت:  

lpc oapN ty     : 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, Sandton, Gauteng, 
South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  42أيه إي سي آي بليس، 
 ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الملك عبدهللا الثانيشارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 168464 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568262 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Antiseptics; vaccines; veterinary preparations; vitamin 
preparations; disinfectants; diagnostic preparations for 
veterinary purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods 
adapted for medical purposes; plant extracts for pharmaceutical 
purposes; herbal extracts for medical purposes; capsules for 
medicines; medicines for human purposes; drugs for medical 
purposes; medicinal drinks; medicinal oils; medicated toiletry 
preparations; medicated shampoos; ointments for 
pharmaceutical purposes; teeth filling material; medicinal 
alcohol; food supplements; dressings, medical; nutritional 
supplements; pre-filled syringes for medical purposes; air 
purifying preparations; food for babies; protein dietary 
supplements; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
alcohol for pharmaceutical purposes; stem cells for medical 
purposes; transplants [living tissues]; pharmaceutical 
preparations; pharmaceuticals; ferments for pharmaceutical 
purposes; phytotherapy preparations for medical purposes; 
chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; surgical glues; surgical dressings; candy, medicated; 
candy for medical purposes; Sanitary preparations for medical 
purposes; plasters for medical purposes. 

تامينات، المطهرات، المطهرات، اللقاحات، المستحضرات البيطرية، مستحضرات الفي
المستحضرات التشخيصية لألغراض البيطرية، المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية، 

مشروبات الحمية معدة لألغراض الطبية، مواد الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي، 
أطعمة الحمية المعدة لألغراض الطبية، المستخلصات النباتية لألغراض الصيدالنية، 

تخلصات العشبية لألغراض الطبية، كبسوالت لألدوية، األدوية لألغراض البشرية، المس
األدوية لألغراض الطبية، مشروبات طبية، زيوت طبية، مستحضرات ادوات الزينة العالجية، 

الشامبو العالجي، المراهم لألغراض الصيدالنية، مواد حشو األسنان، الكحول الطبي، 
طبية، المكمالت الغذائية، المحاقن المعبئة مسبقا لألغراض  المكمالت الغذائية، ضمادات

الطبية، مستحضرات تنقية الهواء، طعام لألطفال، مكمالت حمية البروتين، المناديل المشربة 
بالغسوالت الصيدالنية، الكحول لألغراض الصيدالنية، الخاليا الجذعية لألغراض الطبية، زرع 

ضرات الصيدالنية، المستحضرات الدوائية، الخمائر ، المستح[األنسجة الحية]األعضاء 
لألغراض الصيدالنية، مستحضرات العالج بالنباتات لألغراض الطبية، المستحضرات 
الكيميائية الصيدالنية، مستحضرات كيميائية لألغراض الطبية، مستحضرات كيميائية 

رية، أصماغ جراحية، لألغراض الصيدالنية، الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو البيط
ضمادات جراحية، حلوى عالجية، الحلوى لألغراض الطبية، المستحضرات الصحية 

 .لألغراض الطبية، لصقات الجروح لألغراض الطبية

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY 
“PHARMACEUTICAL FIRM 
“DARNITSA” 

:اسم طالب التسجيل "دارنيتسا"فارماسوتيكال فيرم "برايفت جوينت ستوك كومباني   

lpc oapN ty     : UKRANIAN جنسية الطالب اوكرانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13 Boryspilska Street, Kyiv 02093, Ukraine 58  عنوان طالب التسجيل  ، أوكرانيا24208بوريسبيلسكا ستريت، كييف 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168546 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568126 الصنف 
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  MRECeLRlER  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Skin care lotions [medicated]; Skin care creams for medical use; 
Skin care preparations for medical use; Pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; Pharmaceutical preparations 
for skin care; Pharmaceutical preparations for treating dandruff; 
Medicated skin lotions. 

، كريمات العناية بالبشرة لالستخدام الطبي، [طبية]العناية بالبشرة ( لوشنات)غسوالت 
مستحضرات العناية بالبشرة لالستخدام الطبي، المستحضرات الصيدالنية لعالج حروق 

الشمس، المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة، المستحضرات الصيدالنية لعالج قشرة 
 .البشرة العالجية( لوشنات)الرأس، غسوالت 

 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: P&M Cosmetics GmbH & 
Co. KG 

:اسم طالب التسجيل كيه جي .بيه آند ام كوزميتيكس جي ام بي اتش آند كو  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hafengrenzweg 3, 48155 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، ألمانيا 28511، 8هافينغرينزويج 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  غزالة للملكية الفكريةأبو  
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168414 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568252 الصنف 
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  DEFKERCCR  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

probiotic preparations for medical or veterinary use; probiotic 
supplements; food supplements; food supplements related to 
the support of intestinal and gastro-intestinal functions; food 
supplements related to the support of the immune system; 
dietary supplements and dietetic preparations adapted for 
medical or veterinary use; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, and dietary supplements for 
humans and animals. 

لإلستخدام الطبي أو البيطري، ( بروبيوتك)مستحضرات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر 
لمكمالت ، المكمالت الغذائية، ا(بروبيوتيك)مكمالت غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر 

الغذائية المتعلقة بدعم الوظائف المعوية والجهاز الهضمي، المكمالت الغذائية المتعلقة بدعم 
الجهاز المناعي، المكمالت الغذائية الخاصة بالحمية والمستحضرات الغذائية الخاصة بالحمية 

بي أو المعدة لإلستخدام الطبي أو البيطري، أغذية الحمية والمواد المعدة لإلستخدام الط
 .البيطري و المكمالت الغذائية الخاصة بالحمية لإلنسان والحيوان

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

eaaN tpac lppA: STADA Arzneimittel AG اسم طالب التسجيل ستادا ارزنيميتال ايه جي:  

lpc oapN ty     : Germany الطالبجنسية  المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  باد فيلبيل،  المانيا 65558، 58-4ستاداستراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168410 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568252 الصنف 
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 ERNEERCCRlER  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Dietary supplements and dietetic preparations; 
pharmaceuticals, namely, medical nutritional supplements, 
vitamin preparations for medical purposes, sanitary 
preparations for medical purposes, preparations for destroying 
vermin, pesticides, fungicides, herbicides, biological pest 
control agents; natural remedies 

المكمالت : النية وتحديداالمكمالت الغذائية والمستحضرات الغذائية؛ المستحضرات الصيد
الغذائية الطبية ومستحضرات الفيتامينات لألغراض الطبية والمستحضرات الصحية لألغراض 

الطبية ومستحضرات إبادة الطفيليات والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات 
 األعشاب الضارة ومستحضرات مكافحة اآلفات البيولوجية؛ العالجات الطبيعية

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

eaaN tpac lppA: BASF SE اسم طالب التسجيل باسف اس اي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38  Ludwigshafen/ 
Rhein, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  راين، المانيا/ الودويجشفان   88شتراسيه  -بوش  -كارل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .صسابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168609 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568620 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

pharmaceutical preparations used as skin care for men  مستحضرات صيدلية تستخدم للعناية بالجلد للرجل 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: Al-Mutaadida For 
Cosmetics Manufacturing 
Co. 

:اسم طالب التسجيل م.م.المتعددة لصناعة مستحضرات التجميل ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Shafa Badran /Arab Street , 
P.O.Box: 710473, 11171 

 عنوان طالب التسجيل  55545, 452248:ب.شارع العرب   ، ص/شفا بدران /عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 710473 -11171 Amman/Shafa 
Badran /Arab Street  

ليغعنوان التب شارع العرب /شفا بدران /عمان 55545 -452248ب .ص   

Trademark 168677 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceuticalpreparations for prevention and treatment of 
scars 

 مستحضرات صيدلية يستخدم للوقاية والعالج من الندبات 

 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: Al-Mutaadida For 
Cosmetics Manufacturing 
Co. 

:اسم طالب التسجيل م.م.المتعددة لصناعة مستحضرات التجميل ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Shafa Badran /Arab Street , 
P.O.Box: 710473, 11171 

 عنوان طالب التسجيل  55545, 452248:ب.شارع العرب   ، ص/شفا بدران /عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 710473 -11171 Amman/Shafa 
Badran /Arab Street  

ليغعنوان التب شارع العرب /شفا بدران /عمان 55545 -452248ب .ص   

Trademark 168678 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568648 الصنف 
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 CILENEl  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Veterinary preparation for use in prevention of mastitis المستحضرات البيطرية لالستخدام في منع التهاب الضرع 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH 

:طالب التسجيلاسم  بوهرينجر انجيلهايم فيتميديكا جي ام بي اتش  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 55218 Ingelheim, Germany 11458 عنوان طالب التسجيل  انجيلهايم، المانيا 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168522 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568144 الصنف 
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 إلوميا 
 
   

 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
diseases and disorders of the autoimmune system, immune 
system related diseases and disorders, immunologically 
mediated inflammatory disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of inflammatory diseases; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis; pharmaceutical preparations for gastro intestinal 
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for ankylosing 
spondylitis. 

المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من األمراض واالضطرابات في نظام المناعة الذاتية 
ة مناعية، واألمراض واالضطرابات المرتبطة بنظام المناعة واضطرابات االلتهابات بوساط

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان، المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من 
األمراض االلتهابية، المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في األمراض الجلدية، المستحضرات 
الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات الجلدية، المستحضرات الصيدالنية لعالج الصدفية، 

المتعلقة بالجهاز )تحضرات الصيدالنية لعالج االضطرابات واألمراض المعدية المعوية مس
، المستحضرات الصيدالنية اللتهاب المفاصل الصدفية، المستحضرات الصيدالنية (الهضمي

 (.التهاب الفقرات التصلبي)لمعالجة التهاب الفقار المقسط 

 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

eaaN tpac lppA: SUN PHARMA GLOBAL 
FZE 

:اسم طالب التسجيل سن فارما جلوبال م م ح  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, 
SAIF Zone, Sharjah, U.A.E. 

، منطقة سيف، 544822ب .، ص28-اكزيكيوتيف سويت واي
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 168557 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568114 الصنف 
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     إلومتري

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
diseases and disorders of the autoimmune system, immune 
system related diseases and disorders, immunologically 
mediated inflammatory disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of inflammatory diseases; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis; pharmaceutical preparations for gastro intestinal 
related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for ankylosing 
spondylitis. 

المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من األمراض واالضطرابات في نظام المناعة الذاتية 
ة مناعية، واألمراض واالضطرابات المرتبطة بنظام المناعة واضطرابات االلتهابات بوساط

المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان، المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من 
األمراض االلتهابية، المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في األمراض الجلدية، المستحضرات 
الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات الجلدية، المستحضرات الصيدالنية لعالج الصدفية، 

المتعلقة بالجهاز )تحضرات الصيدالنية لعالج االضطرابات واألمراض المعدية المعوية مس
، المستحضرات الصيدالنية اللتهاب المفاصل الصدفية، المستحضرات الصيدالنية (الهضمي

 (.التهاب الفقرات التصلبي)لمعالجة التهاب الفقار المقسط 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

eaaN tpac lppA: SUN PHARMA GLOBAL 
FZE 

:اسم طالب التسجيل سن فارما جلوبال م م ح  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, 
SAIF Zone, Sharjah, U.A.E. 

، منطقة سيف، 544822ب .، ص28-اكزيكيوتيف سويت واي
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 168558 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568118 الصنف 
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RCelI 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cardiovascular product for hypoglycemic. منتجات القلب واألوعية الدموية لنقص السكر في الدم. 

Date of 14/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

eaaN tpac lppA: Laboratorios Casasco S. 
A. I. C. 

:اسم طالب التسجيل .سي .آي .ايه .البوراتوريوز كاساسكو اس  

lpc oapN ty     : ARGENTINA جنسية الطالب ارجنتين: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Boyaca 237, Buenos Aires, Argentina  عنوان طالب التسجيل  ، بيونس ايريس، االرجنتين484بوياكا 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168430 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568282 الصنف 
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 UEeCFL  
   

 
 

Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Urology product for bening prostatic hyperplasia. منتجات المسالك البولية لتضخم البروستات الحميد. 

 

Date of 14/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

eaaN tpac lppA : Laboratorios Casasco S. 
A. I. C. 

:اسم طالب التسجيل .سي .آي .ايه .البوراتوريوز كاساسكو اس  

lpc oapN ty     : ARGENTINA جنسية الطالب ارجنتين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Boyaca 237, Buenos Aires, Argentina  عنوان طالب التسجيل  ، بيونس ايريس، االرجنتين484بوياكا 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168425 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568241 الصنف 
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NOVISTIG 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Anaesthetics; analgesics; reversal of residual non-depolarising 
(competitive) neuromuscular block; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; medicines for veterinary purposes; 
antibacterial handwashes; antiparasitic preparations; 
antiseptics; bandages for dressings; biological preparations for 
medical purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; diagnostic preparations for medical purposes; food 
for babies; herbicides; fungicides; dietetic foods adapted for 
medical purposes; disinfectants; plasters. 

لي غير مزيل لالستقطاب عقاقير مخدرة، المسكنات، عاكس اإلِحصار العصبِي العض
الراسب، مشروبات الحمية المعدة للغايات  الطبية، األدوية للغايات  البيطرية، ( التنافسي)

غسول اليدين المضاد للبكتيريا، المستحضرات المضادة للطفيليات، المطهرات، ضمادات 
غايات  للتضميد، المستحضرات البيولوجية للغايات  الطبية، المستحضرات البيولوجية لل

البيطرية، المستحضرات التشخيصية للغايات  الطبية، طعام لألطفال، مبيدات األعشاب، 
 .مبيدات الفطريات، أطعمة الحمية المعدة للغايات  الطبية، المطهرات، لصقات الجروح

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

eaaN tpac lppA: SINTETICA S.A. اسم طالب التسجيل .ايه.سينتيتيكا اس:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, Switzerland  ،عنوان طالب التسجيل  ميندريسيو، سويسرا 6812، 1فيا بينيت 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168431 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568285 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Clinical diagnostic reagents; diagnostic test reagents for 
medical use; diagnostic kits comprising diagnostic agents, 
preparations and substances for medical use; indicators for 
medical diagnosis; in vitro diagnostic preparations for medical 
purposes. 

كواشف التشخيص السريرية؛ كواشف اختبار تشخيصية لالستخدامات الطبية؛ مجموعات 
تشخيصية تشتمل على عوامل تشخيص، المستحضرات والمواد لالستخدام الطبي؛ المؤشرات 

 .للتشخيص الطبي؛ مستحضرات للتشخيص المعملي لألغراض الطبية

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in orange, red, grey, green, dark green, light blue, blue, fuchsia 
colors according to the print filed with the application. 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واألحمر والرمادي : اشتراطات خاصة
ألخضر الداكن واألزرق الفاتح واألزرق والفوشي وذلك بموجب النموذج المودع واألخضر وا
 .مع الطلب

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  17/10/2019  

eaaN tpac lppA: A. Menarini Industrie 
Farmaceutiche Riunite 
S.R.L. 

:اسم طالب التسجيل ال.ار.ميناريني انداستري فارماسيوتيك ريونايت اس.ايه  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Dei Sette Santi, 3, 50131 Firenze, Italy  عنوان طالب التسجيل  فايرنز، ايطاليا 12585, 8فيا دي سيت سانتي رقم 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168502 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568124 الصنف 
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  TREQUTF  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and kidney diseases. 

 .المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الكلى

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: Bayer Aktiengesellschaft التسجيلاسم طالب  باير اكتينجيسيلشافت:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ليفركوزن، المانيا 15848اللي، -ويلهيلم-كايسر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ص، شارع مكة، 522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168573 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568148 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment of hematological 
disorders such as sickle cell disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hypoxic and hypoxemic 
conditions. 

فقر الدم )لعالج االضطرابات الدموية مثل مرض الخاليا المنجليةالمستحضرات الصيدالنية 
 .، المستحضرات الصيدالنية لعالج حاالت نقص األكسجين ونقص التأكسج(اإلنحاللي/المنجلي 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88415216 
Claim Date: 03/05/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88251456: رقم االدعاء

 28/21/4250: تاريخ االدعاء

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: Global Blood 
Therapeutics, Inc. 

:اسم طالب التسجيل .ثيرابيتيكس، انكجلوبال بلود   

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 171 Oyster Point Blvd., Suite 300, South 
San Francisco, CALIFORNIA 94080 U.S.A. 

، ساوث سان 822، سويت .اويستر بوينت بوليفارد 545
 الواليات المتحدة األمريكية 02282فرانسيسكو، كاليفورنيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168644 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568622 الصنف 
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  EIlOFlREe  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment of renal diseases, 
cardiovascular diseases, ophthalmic diseases, liver diseases, 
pulmonary diseases, metabolic diseases, vascular diseases and 
fibrosis. 

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الكلى وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض 
ة األورد)العيون وأمراض الكبد وأمراض الرئة واألمراض األيضية وأمراض األوعية الدموية  

 .والتليف( والشرايين

Date of 04/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/11/2019  

eaaN tpac lppA: Bayer Aktiengesellschaft اسم طالب التسجيل باير اكتينجيسيلشافت:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ليفركوزن، المانيا 15848اللي، -ويلهيلم-كايسر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark  
 

Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568222 الصنف 
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  BRERlMEe   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for the treatment of renal diseases, 
cardiovascular diseases, ophthalmic diseases, liver diseases, 
pulmonary diseases, metabolic diseases, vascular diseases and 
fibrosis except neurological and oncological diseases. 

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الكلى وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض 
ية الدموية العيون وأمراض الكبد وأمراض الرئة واألمراض األيضية وأمراض األوع

 .والتليف باستثناء األمراض العصبية واألورام( الشرايين واألوردة)

Date of 04/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/11/2019  

eaaN tpac lppA: Bayer Aktiengesellschaft اسم طالب التسجيل باير اكتينجيسيلشافت:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ليفركوزن، المانيا 15848اللي، -ويلهيلم-كايسر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168400 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568222 الصنف 
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   IpIp  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chewing gum for medical purposes; Medicinal hair growth 
preparations;Plasters, materials for dressings; Vitamin 
supplements, Mineral dietary supplements for humans, 
Capsules for medicines; Mineral food supplements; Dietary 
supplements with a cos-metic effect; Preparations for 
use as additives to food for human consumption [medi-cated]; 
Food supplements for non-medical purposes; Pectin for 
pharmaceutical pur-poses; Vitamin preparations in the nature of 
food supplements; Vitamin drinks; Vita-mins and vitamin 
preparations; Vitamin and mineral preparations; Mint-flavored 
chew-ing gum for medical use; Nutritional supplements; Mixed 
vitamin preparations; Pastilles for pharmaceutical purposes; 
Vitamin and mineral supplements; Food supplements 
consisting of trace elements; Dietary supplements for humans 
not for medical pur-poses; Dietary supplements for humans; 
Adhesive tapes for medical purposes, Dietary supplements 
consisting of vitamins; Food supplements,Dietetic foods 
adapted for medical purposes; Nutritional supplements made of 
starch adapted for medical us; Caffeine preparations for medical 
use; Gummy vitamins 

 علكة لغايات طبية مستحضرات دوائية لنمو الشعرلصقات ومواد ضما، و مكمالت
كبسوالت لالدوية، اضافات معدنية إلى الغذاء . المعدنية للبشر فيتامينية ، المكمالت الغذائية 

،مكمالت حميية ذات تاثير تجميلي، مستحضرات لالستخدام كاضافات الى الطعام لالستهالك 
، مكمالت غذائية لغايات غير طبية ، بكتين لغايات صيدالنية  مستحضرات ( طبية)البشري 

وبات فيتامينية  فيتامينات و مستحضرات فيتامينية فيتامينية على هيئة مكمالت غذائية  مشر
مكمالت غذائية . فيتامينات و مستحضرات معدنية علكة بنكهة النعناع لالستعمال الطبي 

طبيعية  مستحضرات فيتامينية مختلطة اقراص طبية محالة لغايات صيدالنية مكمالت 
ستحضرات حميية لالستهالك فيتامينية و معدنيةمكمالت غذائية تحتوي على عناصر نادرة  م

البشري و ليس لغايات طبية مستحضرات حمبية لالستهالك البشري اشرطة الصقة لغايات 
طبية  مواد حمية تحتوي على فيتامينات مكمالت غذائية  أغذية حمية معدة لغايات طبية 

يات المكمالت الغذائية المصنوعة من النشا تم تكيفها لغايات طبية مستحضرات كافيين لغا
 طبية

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

eaaN tpac lppA:  ِِ Amapharm GmbH  اسم طالب التسجيل امفارم جي ام بي اتش:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Am Ochsenwald 3, 66539 Neunkirchen, 
 Wellesweiler- Germany 

 عنوان طالب التسجيل  المانيا -ننكيرشن  - 66180 - 8اي ام اوكسنوالد 

Applicant for 
Correspondence 

amman - bakeen  STR P.O.Box 841310 
Amman 11184, Jordan 

ليغعنوان التب االردن 55582عمان  825852ب . ص  شارع بكين-عمان     

Trademark 168435 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568281 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

food supplements ,vitamines ,menirals  مكمالت غذائية فيتامينات معادن 

Special condition:  The Registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

من قانون ( 8)فقرة ( 45)ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة : اشتراطات خاصة
 .العالمات التجارية

Date of 16/02/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/02/2020  

eaaN tpac lppA: Ibrahim Ahmad Khalil Al 
Rawashdeh /Betonia 
Medical Corpration  

:التسجيلاسم طالب  مؤسسة بيتونيا الطبية  /ابراهيم احمد خليل الرواشده   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address madaba -zaid bin hartha str , P.O.Box: 
140167, 17141 

 عنوان طالب التسجيل  54525, 522564:ب.، صمادبا ش زيد بن حارثة   

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 140167 -17141 madaba -zaid bin 
hartha str  

ليغعنوان التب مادبا ش زيد بن حارثة  54525 -522564ب .ص   

Trademark 168446 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 568226 الصنف 
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   IREDlFOFEC  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Common metals and their alloys; Building materials of metal; 
metal building materials; reinforcing materials of metal for 
building; metal construction materials; windows of metal; 
aluminium windows; metal alloys for further manufacturing; 
common metals, unwrought and semi-worked, for use in further 
manufacturing; castings, foils, powder, and rolled, drawn or 
extruded semi-finished articles of aluminium or its alloys; 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-
finished articles of copper or its alloys; castings, foils, powder, 
and rolled, drawn or extruded semi-finished articles of lead or 
its alloys; castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of nickel or its alloys; castings, foils, 
powder, and rolled, drawn or extruded semi-finished articles of 
tin or its alloys; transportable buildings or structures of metal; 
doors of metal; double glazing panels of metal incorporating 
insulating glass. 

معادن غير نفيسة وسبائكها؛ مواد بناء معدنية؛ مواد بناء معدنية؛ مواد تقوية معدنية 
للمباني؛ مواد إنشاء معدنية؛ نوافذ معدنية؛ نوافذ من األلومنيوم؛ سبائك معدنية للتصنيع 
في؛ اإلضافي؛ معادن غير نفيسة غير المصقولة وشبه مشغولة الستخدامها في التصنيع اإلضا
مصبوبات، رقائق، مساحيق، ومواد مصبوبة أو مسحوبة أو مبثوقة من الرصاص شبه 

مشغولة أو سبائكها؛ مصبوبات، رقائق، مساحيق، ومواد مصبوبة أو مسحوبة أو مبثوقة من 
النيكل شبه مشغولة أو سبائكها؛ مصبوبات، رقائق، مساحيق، ومواد مصبوبة أو مسحوبة أو 

مشغولة أو سبائكها؛ مباني أو تراكيب متنقلة معدنية؛ أبواب مبثوقة من القصدير شبه 
 .معدنية؛ ألواح معدنية ذات تزجيج مزدوج تحتوي على زجاج عازل

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017952829 
Claim Date: 10/09/2018 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 254014840: رقم االدعاء

 52/20/4258: تاريخ االدعاء

Date of 13/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/02/2019  

eaaN tpac lppA: Technoform Caprano + 
Brunnhofer GmbH 

:اسم طالب التسجيل برونهوفر جي ام بي اتش +تكنوفورم كابرانو   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 
GERMANY,  

 عنوان طالب التسجيل  ، .  كاسيل، ألمانيا 82554،  8فريديريخسبالتز 

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168667 Class 6 6 العالمة التجاريةرقم  568664 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Split rings of common metal for keys; chains of metal; Figurines 
of common metal; Ornaments made of common metal; statues, 
statuettes, sculptures and trophies; badges of metal for 
vehicles; fixed metal dispensers of napkins or kitchen towels; 
all made of common metal or their alloys; tool boxes of metal 
(empty); vehicle number plates of metal; plate frames of metal; 
license plates of metal for vehicles; printed metal covers for 
collection purposes (pogs). 
 

حلقات فصل من المعادن غير النفيسة للمفاتيح،سالسل معدنية، هياكل صغيرة من المعادن 
نحوتات غير النفيسة، حلي مصنوعة من المعادن غير النفيسة، تماثيل وتماثيل صغيرة وم

وجوائز، شارات معدنية للمركبات، أوعية ثابتة معدنية للمناديل أو مناديل المطبخ، جميع ما 
ذكر مصنوع من معادن غير نفيسة أو كل خليط منها، صناديق معدات فارغة من المعدن، 
لوحات ارقام المركبات من المعدن، اطارات لوحات االرقام من المعدن، لوحات ترخيص 

 .المعدن، أغطية معدنية مطبوعة لغايات الجمعللمركبات من 
 

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

eaaN tpac lppA: Federation Internationale 
de Football Association 
(FIFA) 

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

lpc oapN ty     : 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 8222، 42ستراسيه  -فيفا 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522 ب. ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168432 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 568284 الصنف 
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   Tec cpa  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Metal tubing, in particular of steel; penstock pipes of steel for 
the transportation of petroleum and/or natural gas;  junctions of 
metal, in particular of steel, for pipes, in particular for oil 
pipelines and gas pipelines; gastight thread couplings of metal, 
in particular of steel, in particular for oil pipelines or gas 
pipelines; pipe muffs of metal, in particular of steel; threaded 
pipes of metal, in particular of steel; manifolds of metal for 
pipelines; pipe strings of metal for the extraction of petroleum 
and natural gas; oilfield pipes of metal; coiled tubing of metal 
for oil fields and gas fields. 

معدنية وتحديداً تلك المصنوعة من الفوالذ؛ هياكل األنابيب التي تتحكم بالتدفق المواسير ال
أو الغاز الطبيعي؛ وصالت من المعدن وتحديداً تلك / المصنوعة من الفوالذ لنقل البترول و 

المصنوعة من الفوالذ لألنابيب وألنابيب النفط وأنابيب الغاز؛ مرابط معدنية ألنابيب الغاز 
ك المصنوعة من الفوالذ ألنابيب النفط أو أنابيب الغاز؛ روابط معدنية للمواسير وتحديداً تل

وتحديداً تلك المصنوعة من الفوالذ؛ األنابيب المثلمة المعدنية وتحديداً تلك المصنوعة من 
الفوالذ؛ ُشعب معدنية لألنابيب المعدنية؛ سالسل لألنابيب المعدنية الستخراج البترول والغاز 

 .أنابيب لحقول النفط المصنوعة من المعدن؛ أنابيب ملفوفة لحقول النفط والغاز الطبيعي؛

Priority claim:  Claim Country: AT 
Claim No.: AM 10856/2019 
Claim Date: 07/05/2019 

 eI: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 eC 52816/4250: رقم االدعاء

 24/21/4250: تاريخ االدعاء

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: voestalpine Tubulars 
GmbH & Co KG 

:التسجيلاسم طالب  فوستالبين تيوبالرز جي ام بي اتش اند كو كيه جي  

lpc oapN ty     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alpinestrasse 17,  8652 Kindberg-
Aumuehl, Austria 

 عنوان طالب التسجيل  ايمهل،  النمسا -كيندبيرج 8614، 54البينشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 زيدشارع األمير شاكر بن /الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168499 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 568200 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

spin driers [not heated]; washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; coin-operated washing machines; 
machines and apparatus for cleaning, electric; kitchen 
machines, electric; dishwashers; mills for household purposes, 
other than hand-operated; blenders, electric, for household 
purposes; mixing machines; juice extractors, electric; electric 
egg beaters for household purposes; centrifugal mills; mixers 
[machines]. 

الت عصر للغسيل؛ غساالت تعمل ؛ آ[لغسل المالبس]؛ غساالت [غير مسخنة]مجففات دوارة 
بقطع النقد؛ آالت وأجهزة تنظيف كهربائية؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ غساالت صحون؛ 

مطاحن لألغراض المنزلية ما عدا التي تدار باليد؛ خالطات كهربائية لألغراض المنزلية؛ آالت 
واحين طرد خلط؛ مستخرج عصير كهربائي؛ خفاقات بيض كهربائية لألغراض المنزلية؛ ط

 [.آالت]مركزي؛ خالطات 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

eaaN tpac lppA: CHANGHONG MEILING 
COMPANY LIMITED 

:اسم طالب التسجيل تشانغ هونغ ميلينغ كمبني ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2163 HAO, LIANHUALU ECONOMIC-
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, 
HEFEISHI ANHUI 230000 CHINA 

تكنولوجيكال  –هاو، ليان هوا لو إكونوميك  4568
 ، الصين482222ديفيلومبمنت إيريا، هفيشي أنهوي 

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168693 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568608 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Machines and apparatus for cleaning, electric; cleaning 
appliances utilizing steam; coin-operated washing machines; 
dishwashers; garbage [waste] disposals / garbage disposals / 
waste disposals / waste disposers [machines]; kitchen 
machines, electric; motors, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; packaging machines; 
pistons  (parts of machines or engines]; pumps (parts of 
machines. engines or motors]; radiators [cooling] for motors 
and engines; spin driers [not heated]; stands for machines; 
turbocompressors; washing machines [laundry); waste 
compacting machines / trash compacting machines; water 
heaters [parts of machines]; whitewashing machines / colour-
washing machines 

االت التي تعمل اآلالت واألجهزة الكهربائية لتنظيف؛ أدوات التنظيف بإستخدام البخار؛ الغس
( / الفضالت)بقطع النقود المعدنية؛ غساالت الصحون؛ تجهيزات التخلص من النفايات 

تجهيزات التخلص من / تجهيزات التخلص من الفضالت / تجهيزات التخلص من القمامة 
/ ؛ آالت المطبخ، الكهربائية؛ الموتورات عدا عن التي للمركبات البرية (آالت)المهمالت 
أجزاء من آالت أو )عدا عن التي للمركبات البرية؛ آالت التعبئة؛ المكابس المحركات 
للموتورات [ التبريد]أجزاء من آالت  وموتورات ومحركات؛ مشعاعات )؛ المضخات (محركات

لآلالت؛ الضاغطات التربينية؛ ( قواعد)؛ مناصب [غير مسخنة]والمحركات؛ مجففات دوارة 
آالت ضغط المهمالت؛ سخانات ماء / الت ضغط النفايات ؛ آ(غسيل المالبس)آالت الغسيل 

 آالت غسيل المالبس الملونة/ ؛ آالت غسيل المالبس البيضاء [أجزاء آالت]

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Exeed Industries L.L.C. اسم طالب التسجيل .م.م.إكسيد الصناعية ذ:  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address EBMI HO, industrial city of Abu Dhabi, P 
.O. Box No.28866, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

، 4مكاتب شركة إي بي أم أي، مدينة أبو ظبي الصناعية أيكاد 
 ، أبو ظبي، االمارات العربية المتحدة48866صندوق بريد  رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .صسابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168519 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568150 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Grinding machines; Sharpening machines; Cutting machines; 
CNC multi-spindle transfer machine; Vertical multi-process 
machine; Horizontal multi-process machines; Lathes; Die 
drilling machines; Reamer honing machines; Screw-thread 
rolling machines; Jig boring machines; End threading 
machines; Tap flute grinding fixtures for grinding machines; 
Drilling heads for drilling machines; Dividing heads for machine 
tools, and universal ball joints (parts of machines); All the 
aforesaid goods being industrial or CNC machines; Pressure 
reducers as parts of machines; Elevator motors; Elevator type 
mechanical parking systems; Elevators (lifts); Linear 
guideways; Ballscrews; Roller bearings for machines; Robotic 
arms for industrial purposes; Robots [machines]. 

( ElE)، آالت القطع، آالت التصنيع باستخدام الحاسب اآللي (شحذ)آالت طحن، آالت سن 
متعددة المغزل، اآلالت الرأسية متعددة العمليات، اآلالت األفقية متعددة العمليات، مخارط، 

اآلت )آالت الحفر والقطع والتشكيل بالقوالب، مخرطة آالت شحذ، آالت لف سن اللولب 
( اجزاء)، آالت حفر تجاويف بدقة متناهية موجهة، آالت سن االطراف، تركيبات (سنينت

معدنية مدببة آلالت الطحن، رؤوس الحفر آلالت الحفر، رؤوس التقسيم لألدوات اآللية 
، جميع السلع المذكورة هي آالت صناعية أو (أجزاء من اآلالت)والوصالت الكروية العامة 

، مخفضات الضغط كأجزاء من اآلالت، (ElE)الحاسب اآللي  آالت التصنيع باستخدام
محركات المصاعد، نظام اصطفاف السيارات الميكانيكي المثيل لنظام المصاعد، المصاعد، 

خطوط االرشاد والتوجيه، مسامير كروية لتحويل الحركة الدائرية الى حركة خطية، المحامل 
 [.اآلالت]اعية، الروبوتات المدحرجة لآلالت، األذرع اآللية لألغراض الصن

Disclaimer: he registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the words (COVENTRY) ( 
ENGLAND)  and the number (1913) if used separately from the 
Mark. 

بها الحق المطلق باستعمال الكلمات ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحا: التنازل
(EFTRlIEI( )RlNCelM ) إذا وردت بمعزل عن العالمة( 5058)والرقم. 

 

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

eaaN tpac lppA: Matrix Machine Tool 
(Coventry) Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد)كوفنتري(ماتريكس ماشين تول   

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 42-46 Station Road, Edgware, England, 
HA8 7AB, United Kingdom 

ايه بي،  4 8ستيشن رود، ادجوير، إنجلترا، اتش ايه  26-24
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168422 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Parts for vehicle engines, namely, spark plugs, pistons, piston 
rings, cylinder liners, valves, bearings, contact points, gaskets, 
valve covers, pneumatic or hydraulic valve actuators, valves as 
engine components, seals, camshafts, crankshafts, piston 
liners, sealing rings, thrust washers, bushings, fuel injectors, 
valve train parts; water pumps, oil pumps, fuel pumps; air 
filters, oil filters and fuel filters for vehicles; exhaust parts for 
vehicles, namely, mufflers, exhaust silencers, headers for 
vehicle exhaust systems, exhausts for motors and engines; 
engines, powertrains and machine parts and controls for the 
operation of machines and engines; pumps, compressors and 
blowers for vehicles 

قطع غيار لمحركات المركبات وبالتحديد شمعات اإلشعال والمكابس وحلقات المكابس وبطانات 
عنصر احكام الغلق )حامل وقطع مراكز االحتكاك والحشيات األسطوانات والصمامات والم

الصمامات الهوائية أو الهيدروليكية ( محركات)وأغطية الصمامات ومشغالت ( الميكانيكي
المسؤولة عن تغيير )والصمامات كمكونات المحرك اللواصق مانعة التسرب وأعمدة الكامات 

مرفقي يحول الحركة الخطية الى  عمود)وأعمدة الكرنك ( الحركة الناتجة عن المحرك
مانعات )وبطانات المكبس وحلقات اللواصق مانعة التسرب وماسحات الدفع ( دورانية

والبطانات المعدنية وحقن الوقود وأجزاء مجموعة الصمام، مضخات ( االحتكاك والحركة
( اتمرشح)الهواء وفالتر( مرشحات)ومضخات الوقود، فالتر( الزيت)المياه ومضخات النفط 

الوقود للمركبات، أجزاء عادم السيارات وبالتحديد كاتم الصوت ( مرشحات)الزيت وفالتر 
وكاتمات صوت العادم ورؤوس ألنظمة عوادم السيارات وعوادم الموتورات والمحركات، 
محركات وانظمة نقل الحركة وقطع غيار اآلالت والضوابط  لتشغيل اآلالت والمحركات، 

 اوح للمركباتالمضخات والمكابس ومر

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018018775 
Claim Date: 04/02/2019 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 258258441: رقم االدعاء

 22/24/4250: تاريخ االدعاء

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

eaaN tpac lppA: DRiV IP LLC طالب التسجيلاسم  درايف آي بيه ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801 U.S.A. 

الواليات  50825اورانج ستريت، ويلمنغتون، ديالوير  5420
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168411 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568255 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Dynamos, air-operated staple gun, .electric hand drills, 
hydraulic handiwork tool,wind driven hand tools, tube conveyer, 
Mechanical and pneumatic lifting equipment, Garden hose with 
electric reel, Electric lawn mower, .electric motor saw, Electric 
hedge trimmer, Lawn trimmers, electric, cutting machines, 
bending machines, packing machines, wrapping machines 

أدوات عمل يدوية , مثاقب كهربائية يدوية, مرشات تعمل اساسا بالهواء,  مولدات كهربائية
,  معدات رفع ميكانيكية و هوائية, ناقالت انبوبية, االت يدوية تحركها الرياح,  هيدروليكية

مشذب , محرك منشار كهربائي, مجزات عشب كهربائية, خرطوم حديقة مع بكرة كهربائية
االت , االت تعبئه, االت ثني, االت قطع, مشذب االعشاب الكهربائي , الكهربائي الشجيرات

 تغليف باللف

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

eaaN tpac lppA: Zhejiang Hanguda 
Mechanical and Electrical 
Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .لتد .زهيجينج هانجودا ميكانيكال اند اليكتريكال كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 1103, Building 8, Jiangnan Lizhou 
Yipin Community, Yongkang City, Jinhua, 
Zhejiang, China 

، جينجنان ليزهو يبين 8، بناية رقم 5528غرفة رقم 
 زهيجينج، الصينكومينوتي، يونجكانج سيتي، جينهوا، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -4482ب .(ترايمارك)شركة العالمة الثالثية لالستشارات  
جميل، وادي صقرة ، شارع الشريف ناصر بن  45 55558

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168454 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568212 الصنف 
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   K xiB  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Daily chores helping robots for household purposes; Robotic 
vacuum cleaners; Dish washing machines for household 
purposes; Washing machines for household purposes; Vacuum 
cleaners; Vacuum cleaner bags. 

روبوتية، الروبوتات المساعدة باألعمال اليومية لألغراض المنزلية، المكانس الكهربائية ال
غساالت الصحون لألغراض المنزلية، غساالت لألغراض المنزلية، المكانس الكهربائية، 

 .أكياس المكانس الكهربائية

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 70-2019-0000500 
Claim Date: 24/04/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 0000500-2019-70: رقم االدعاء

 42/22/4250: تاريخ االدعاء

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.اليكترونيكس كوسامسونج   

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

-سي، جيونجي-جو، سوون-رو، يونجتونج-، سامسونج540
 دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168586 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568186 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lawnmowers (machines); gasoline brush cutters; shearing machines 
for animals; saw blades being parts of machines; electromechanical 
food preparation machines, namely, shredders, mixing machines; 
packaging machines; electric food processing machines; electric fruit 
presses for household purposes; electric food blenders for household 
purposes; pharmacy processing machines, namely, drug pulverizers; 
polishing machines for polishing glass; concrete vibrators 
(machines); electric marble cutters; stone-working machines; 
elevating apparatus; threading machines; chain saws; metal drawing 
machines; hoods being parts of machines; drilling bits for machine; 
tungsten-carbide tipped bits; diamond core bits; circular saws; 
diamond saw blades; tungsten-carbide saw blades; grinding wheels 
for machines; resinous grinding wheels for machines; knives being 
parts of machines; chucks being parts of machines; chucks for power 
drills; chisels for power hammers; diamond cutting blades for 
machines; router bits for machines; saw chains for machines; 
diamond grinding discs for machines; industrial robots; metalworking 
machines tools; hand-held tools other than hand-operated, include 
electric power tools, pneumatic tools, gasoline tools, all for the 
construction, decoration, hardware processing, automobile maintains 
and botanical garden afforestation industry; electric power tools, 
namely, electric hand-held drills, electric impact drills, electric 
screwdrivers, electric mixers, electric wrenches, electric diamond 
core drills, diamond drills with water source, electric rotary hammers, 
electric demolition hammers, electric percussion hammers, electric 
power scrapers & excavators, electric reciprocating saws, electric 
table saws, electric band saws, electric chain saws, electric circular 
saws, electric jig saws, electric mitre saws, electric cut-off machines, 
electric angle grinders, electric disc grinders, electric straight 
grinders, electric bench grinders, electric grinders, electric sanders, 
electric belt sanders, electric disc polishers & sanders, electric die 
grinders, electric grinders with tungsten steel saw blade, electric 
shears, electric groove cutters, electric trimmers, electric plate 
jointers, electric wood routers, electric planers, planing machines, 
industrial electric blowers for dust removing not for ventilation and 

air conditioner, power operated blowers, electric lawn croppers, 
electric fence croppers, electric secateurs & pruners, 
electric hedge trimmers, electric grass shears, grinding 
and polishing machines, hinge boring bits, FRP hole saws, 

فرشاة جازولين،آالت قص للحيوانات،شفرات مناشير ،قواطع (اآلالت)جزازات العشب 
التي تكون أجزاء من اآلالت،آالت تحضير الطعام الكهروميكانيكية، تحديداً، ماكينات 

تقطيع، آالت خلط،آالت تعبئة،آالت معالجة األغذية الكهربائية،مكابس الفاكهة 
ض المنزلية،آالت الكهربائية لألغراض المنزلية،الخالطات الكهربائية للطعام لألغرا

المعالجة الصيدالنية، تحديداً، أجهزة سحق العقاقير،آالالت تلميع الزجاج،أدوات اهتزاز 
،آالت للعمل في الصخور،قواطع الرخام الكهربائية،أجهزة (آالالت)الخرسانة 

الرفع،أجهزة التحزيز،مناشير السالسل،آالت سحب المعادن،أغطية تمثل أجزاء من 
كربيد على رأسها،اللقم ذات قلب من  -لآللة،اللقم المزودة بتنجستناآلالت،لقم الحفر 

األلماس،المناشير الدائرية،شفرات مناشير األلماس،شفرات المناشير المصنوعة من 
الكربيد،عجالت طحن لآلالت،عجالت طحن الراتنجية لآلالت،سكاكين تمثل -التنجستن

،قابضات لقم للمثاقب التي تدار أجزاء من اآلالت،قابضات لقم تمثل أجزاء من اآلالت
بالكهرباء،أزاميل للمطارق التي تدار بالكهرباء،شفرات تقطيع األلماس لآلالت،لقم 

جهاز توجيه لآلالت،سالسل مناشير لآلالت،أقراص تجليخ األلماس لآلالت،روبوتات 
صناعية،أدوات آالت تصنيع المعادن،أدوات محمولة باليد بخالف األدوات التي يتم 

يلها يدوًيا، بما في ذلك األدوات التي تعمل بالقدرة الكهربائية، األدوات التي تعمل تشغ
صة جميعها ألعمال البناء،  بالهواء المضغوط، األدوات التي تعمل بالبنزين، الُمخصَّ

الديكور، معالجة األجزاء الصلبة، صيانة السيارات وصناعة التحريج وأعمال البستنة 
زراعة،األدوات التي تعمل بالقدرة الكهربائية، تحديًدا، المثاقب واالستخدام في مجال ال

الكهربائية اليدوية، المثاقب الدقاقة الكهربائية، مفكات البراغي الكهربائية، الخالطات 
الكهربائية، مفاتيح الربط الكهربائية، المثاقب الكهربائية ذات قلب من األلماس، مثاقب 

ارة الكهربائية، مطارق الهدم الكهربائية، األلماس مع مصدر مياه، المطارق  الدوَّ
المطارق الدقاقة الكهربائية، الكاشطات والحفارات التي تعمل بالقدرة الكهربائية، 
المناشير الترددية الكهربائية، المناشير المنضدية الكهربائية، المناشير الشريطية 

ة الكهربائية، مناشير الكهربائية، مناشير السالسل الكهربائية، المناشير الدائري
المنحنيات الكهربائية، مناشير التلسين الكهربائية، آالت القطع الكهربائية، المطاحن 
الزاوية الكهربائية، المطاحن القرصية الكهربائية، المطاحن المستقيمة الكهربائية، 
ت المطاحن المنضدية الكهربائية، المطاحن الكهربائية، آالت الصنفرة الكهربائية، آال

الصنفرة الكهربائية، آالت تلميع وصنفرة األقراص الكهربائية، مطاحن الكهربائية ذات 
القوالب، المطاحن الكهربائية ذات شفرة المنشار صلبة من التنجستن، المقصات 
الكهربائية، قواطع األخاديد الكهربائية، آالت التشذيب الكهربائية، أجهزة توصيل 

جيه الخشب الكهربائية، آالت السحج الكهربائية، آالت األلواح الكهربائية، أجهزة تو
سحج، آالت النفخ الكهربائية المستخدمة في الصناعة إلزالة الغبار وليس للتهوية 
وتكييف الهواء، آالت نفخ تدار بالكهرباء،آالت حصد العشب الكهربائية، جرافات 

ت تشذيب العشب السياج الكهربائية، المقصات وآالت التقليم الكهربائية، آالال
الكهربائية، مقصات العشب الكهربائي، آالت تجليخ وتلميع، لقم لثقب المفصالت، 

، أدوات شطف DLL، مناشير مناشير تثقيب OEDمناشير مناشير تثقيب مستدير 
وصالت ملحومة كهربائية، آالت صنفرة الحائط الجاف، شدات القص، دوافع تصادم 

رحالت أنبوبية كهربائية، مناشير كهربائية خالية كهربائية، مثاقب مشغل كهربائي، م
من الغبار، وحدات رش الهوائية عالية الضغط، مسدسات هواء ساخن، مثاقب 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: JIANGSU DONGCHENG 
POWER TOOLS CO., LTD. 

:التسجيلاسم طالب  .، ليمتد.جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address INDUSTRIAL PARK, TIANFEN TOWN, 
QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

 عنوان طالب التسجيل  تاون، كيدونغ سيتي، جيانغسو، الصيناندستلاير بارك، تيانفين 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168570 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568142 الصنف 
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HSS hole saws, electric weld joint bevellers, drywall 
sanders, shear wrenches, electric impact drivers, electric 
driver drills, electric pipelayers, electric dust-free saws, 
airless high-pressure spraying units, hot air guns, 
magnetic drills, electric adhesive spray guns, electric 
caulk guns, hot glue guns, cordless sabre saws, cordless 
blind riveting guns, cordless screw guns, cordless 
pruners, cordless power tools, and parts therefore; hand-
held pneumatic tools, namely, pneumatic nail guns, 
pneumatic drills, pneumatic sanders, pneumatic 
screwdrivers, pneumatic grinders, pneumatic polishers, 
pneumatic hammers, pneumatic shears, pneumatic air 
blow guns, and parts therefore; gasoline tools, namely, 
gasoline saws, gasoline chain saws, gasoline lawn 
mowers, gasoline fence croppers, and parts therefore; 
hydraulic handiwork tools; eyeglass slicemachining 

equipments; spray guns for paint; spray-paint machines; 
generators; electric motors other than for land vehicles; 
brushes being parts of machines; carbon brushes being 
parts of machines; stators being parts of machines; rotors 
being parts of machines; motor housing being parts of 
power tools; compressed air pumps; pumps(machines);air 
compressors; gasoline water pumps; grease rings being 
parts of machines; transmissions for machines; gears 
other than for land vehicles; machinery leather 
parts(rollers, loops, mats, bowls); mechanical seals being 
parts of machines; bearings being parts of machines; 
axles for machines; belts for machines; electric welding 
apparatus; electric welding machines; gas-operated 
soldering apparatus; electric arc welding apparatus; 
electric arc cutting apparatus; DC plasma cutting 
machines; vacuum cleaners; electric cleaning machines & 
apparatus for garbage disposal; high pressure washers; 
electric machines and apparatus for wax-polishing; 
sewage pulverisers; electric shoe polishers; 3D printers 

مغناطيسية، مسدسات رش كهربائية الصقة، مسدسات مواد مالثة كهربائية، مسدسات 
صمغ ساحن، مناشير سيفية السلكلية، مسدسات برشمة مسدودة السلكلية، مسدسات 

امير لولبية السلكلية، آالت تقليم السلكلية، األدوات الكهربائية الالسلكية، مس
وأجزاؤها،أدوات تعمل بالهواء المضغوط تحمل باليد، تحديًدا مسدسات المسامير التي 

تعمل بالهواء المضغوط، المثاقب التي تعمل الهواء المضغوط، آالت الصنفرة التي 
اغي التي تعمل بالهواء المضغوط، المطاحن التي تعمل بالهواء المضغوط، مفكات البر

تعمل بالهواء المضغوط، أجهزة التلميع التي تعمل بالهواء المضغوط، مطارق تعمل 
بالهواء المضغوط، مقصات تعمل بالهواء المضغوط، مسدسات نفخ هواء تعمل 
التي تعمل بالهواء المضغوط، وأجزاؤها،األدوات التي تعمل بالبنزين، تحديًدا، المناشير 

بالبنزين، مناشير السالسل التي تعمل بالبنزين، جزازات العشب التي تعمل بالبنزين، 
جرافات السياج التي تعمل بالبنزين، وأجزاؤها،أدوات األعمال اليدوية 

الهيدروليكية،معدات آالالت قطع عدسات النظارات،بنادق الرش للدهان،آالت رش 
الكهربائية غير المركبات األرضية،فرش تمثل الطالء،مولدات الكهرباء،المحركات 

أجزاء من اآلالت،فرش كربون تمثل أجزاء من اآلالت،أجزاء ثابتة تمثل أجزاء من 
اآلالت،آالالت التدوير تمثل أجزاء من اآلالت،تبييت محركات يتمثل أجزاء من األدوات 

مضخات ،ضاغطات الهواء،(اآلالت)الكهربائية،مضخات الهواء المضغوط،المضخات 
ماء تعمل بالبنزين،حلقات شحم تمثل أجزاء من اآلالت،عمليات اإلرسال 

البكرات، )لآلالت،التروس بخالف المركبات األرضية،قطع غيار اآلالت الجلدية 
،أختام ميكانيكية تمثل أجزاء من اآلالت،حامالت تمثل (الحلقات، الحشوات، األوعية

ت،أجهزة اللحام الكهربائية،آالت اللحام أجزاء من اآلالت،محاور لآلالت،أحزمة اآلال
الكهربائية،أجهزة لحام بالقصدير تعمل بالغاز،أجهزة لحام بالقوس الكهربائي،أجهزة 

، المكانس الكهربائية،آالت وأجهزة MEقطع بالقوس الكهربائي، آالت قطع بالزما 
ة التنظيف الكهربائية للتخلص من القمامة،غساالت الضغط العالي،آالت وأجهز
كهربائيةللتلميع بالشمع،آالت سحق نفايات المجاري ،آالت تلميع األحذية 

 .الكهربائية،طابعات ثالثية األبعاد
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Goods/Services التالية الخدمات/من اجل البضائع 

lifts, other than ski-lifts; lifting apparatus; elevators [lifts]; 
hoists; elevating apparatus; handling apparatus for loading and 
unloading; moving walkways; lift operating apparatus; moving 
staircases [escalators]; elevator belts. 

، الرافعات، أجهزة الرفع، [المصاعد]مصاعد التزلج، أجهزة الرفع، المصاعد  المصاعد بخالف
، أجهزة تشغيل (مماشي)لتحميل وافراغ الحمولة، الممرات المتحركة ( شحن)أجهزة مناولة 

 .للمصاعد( أحزمة)، سيور [ساللم كهربائية]متحرك ( ساللم/درج)المصاعد، أدراج 

Date of 31/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2019  

eaaN tpac lppA: XIZI ELEVATOR CO., LTD.  اسم طالب التسجيل .، ليمتد.ايليفيتور كوسيزي:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 2329 Science and Technology Av., 
Lin'an Economic Development Zone, 
Hangzhou, China 

، لينان ايكونوميك .ساينس اند تيكنولوجي ايه في 4840. نو
 ديفيلوبمنت زون، هانجزهو، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168587 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 568184 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Hand tools and implements (hand-operated); manual ear 
piercing tools; manual tools to assist with the ear piercing or 
body piercing procedure. 

؛ أدوات يدوية لثقب األذن؛ أدوات يدوية للمساعدة في عمليات (ُتدار باليد)عدد وأدوات يدوية 
 .ثقب األذن أو ثقب الجسم

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Caress Manufacturing Ltd. اسم طالب التسجيل .كاريس مانيوفاكتشورينغ إل تي دي:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 
Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  4كوانتاماتيك هاوس،  
 المتحدةبي بيه المملكة 8 52ئي

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168659 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 568610 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Side arms, other than firearms; hunting knives; cleavers; 
budding knives; sword scabbards; molding irons; blades 
[weapons]; daggers; box cutters 

األسلحة البيضاء بخالف األسلحة النارية، سكاكين الصيد، السواطير، سكاكين التطعيم، أغماد 
 .، خناجر، قطاعات للصناديق[أسلحة]السيوف، أدوات حديدية للقولبة، شفرات 

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 
Claim Date: 22/03/2019 

 EU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 4250454446: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيض: اشتراطات خاصة 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

eaaN tpac lppA: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

:اسم طالب التسجيل "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN الطالبجنسية  روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Russian Federation, 107076, Moscow, 
Stromynka str., bld.27 

، .، موسكو، سترومينكا اس تي آر524246االتحاد الروسي، 
 44. بي ال دي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168508 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 568128 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Abrading instruments [hand instruments]; adzes [tools]; 
agricultural implements, hand-operated; agricultural forks 
[hand tools]; air pumps, hand-operated; annular screw 
plates; augers [hand tools]; awls; axes; beard clippers; bench 
vices [hand implements]; bill-hooks; bits [parts of hand 
tools]; bits [hand tools]; blade sharpening instruments; 

blades for planes; blades [hand tools]; border shears; borers; 
bow saws; box cutters; braiders [hand tools]; branding irons; 
breast drills; budding knives; carpenters’ augers; cattle 
shearers; caulking irons; centre punches [hand tools]; 
ceramic knives; chisels; choppers [knives]; clamps for 
carpenters or coopers; crimping irons; crow bars; cuticle 
tweezers / cuticle nippers; cutlery; cutter bars [hand tools]; 
cutters; cutting tools [hand tools]; daggers; implements for 
decanting liquids [hand tools]; apparatus for destroying plant 
parasites, hand-operated; dies [hand tools] / screw stocks 
[hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]; diggers 
[hand tools]; ditchers [hand tools]; drawing knives; drill 
holders [hand tools]; ear-piercing apparatus; earth rammers 
[hand tools]; edge tools [hand tools]; egg slicers, non-
electric; embossers [hand tools]; emery grinding wheels; 
emery files; emery boards; engraving needles; expanders 
[hand tools]; extension pieces for braces for screw taps; 
farriers’ knives; files [tools]; fire irons; fireplace bellows 
[hand tools]; fish tapes [hand tools] / draw wires [hand 
tools]; flat irons; foundry ladles [hand tools]; frames for 
handsaws; fruit pickers [hand tools]; fullers [hand tools]; 
fulling tools [hand tools]; garden tools, hand-operated; 
gimlets [hand tools]; glaziers’ diamonds [parts of hand tools]; 
goffering irons; gouges [hand tools]; grafting tools [hand 
tools]; graving tools [hand tools]; grindstones [hand tools] / 
sharpening wheels [hand tools]; guns [hand tools]; hackles 
[hand tools]; hammers [hand tools]; hand drills, hand-
operated; hand tools, hand-operated; hand implements for 
hair curling; hand pumps; handles for hand-operated hand 
tools; harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hobby knives 
[scalpels]; hoes [hand tools]; holing axes / mortise axes; 
hollowing bits [parts of hand tools]; hoop cutters [hand 
tools]; hunting knives; ice picks; insecticide vaporizers [hand 
tools] / insecticide atomizers [hand tools] / insecticide 

، معدات زراعية العاملة باليد، (عدد)، قدائم [عدد يدوية[ ]سنفرة]عدد سحج 
العاملة باليد، لوحات  ، مضخات هواء(العدد اليدوية)األدوات المسننة الزراعية 
، مثاقب، الفؤوس، مقصات شعر [عدد يدوية]لولبة حلقية، مثاقب لولبية 

أجزاء ]، أنصال القطع، لقم (أدوات يدوية)اللحى، مناضد غير معدنية للمالزم 
، عدد لشحذ الشفرات، شفرات [عدد يدوية]، مثاقب للنجارة [من عدد يدوية

تشكيل الحواف، مثاقب، مناشير  ، مقصات[عدد يدوية]للمساحج، شفرات 
، مياسم، المثاقب اليدوية ذات [عدد يدوية]قوسية، قواطع صناديق، مضفرات 

المقابض، سكاكين البراعم، مثاقب النجارين، مجزات صوف الماشية، مكاوي 
، سكاكين السيراميك، األزاميل، [عدد يدوية]جلفطة، سنابك تعليم المركز 

، مكاوي شعر، [للنجارين أو صانعي البراميل] ، المشابك(سكاكين)القطاعات 
، (شوك وسكاكين ومالعق)العتالت، مالقط البشرة الميتة، أدوات قطع 

، [عدد يدوية]، قطاعات، أدوات القطع (العدد اليدوية)عارضات شفرات الحصد 
، أجهزة مكافحة طفيليات النباتات (العدد اليدوية)خناجر، أدوات ترويق السوائل 

، حفارات خنادق [عدد يدوية]، حفارات [عدد يدوية]اليد، قوالب تشكيل العاملة ب
، أدوات ثقب األذن، [عدد يدوية]، سكاكين كشط، مرابط للمثاقب [عدد يدوية]

، مقطعات البيض غير [عدد يدوية]، عدد حدية [عدد يدوية]مدكات أرضية 
، مبارد للجلخ( سنفرة)، دواليب سحج [عدد يدوية]الكهربائية، أدوات نقش 

، قطع التمديد لمثبتات [عدد يدوية]، المبارد، إبر نقش، ممددات (سنفرة)سحج 
، مكاوي نار، منافخ للمواقد [عدد]رؤوس الثقب، سكاكين تركيب النعل، مبارد 

عدد ]، أشرطة سحب سلكية، المكاوي المسطحة، مغارف سباكة [عدد يدوية]
، مطارق [عدد يدوية]ثمار ، إطارات للمناشير اليدوية، عدد قطف ال[يدوية

، عدد الحدائق [عدد يدوية]، عدد عدك القماش [عدد يدوية]تحزيز الحديد 
، مكاوي (قطع العدد اليدوية)، مقص الزجاج [عدد يدوية]العاملة باليد، مثاقب 
عدد ]، أدوات نقش [عدد يدوية]، معاول قطع [عدد يدوية]ثني، أزاميل مقعرة 

عدد ]، مماشق [عدد يدوية]، مرشات [ويةعدد يد]، حجارة طحن [يدوية
، المثاقب اليدوية العاملة باليد، االدوات اليدوية [عدد يدوية]، مطارق [يدوية

العاملة باليد، األدوات اليدوية لتجعيد الشعر، مضخات يدوية، المقابض للعدد 
اليدوية التي تدار يدويا، حراب خطافية، حراب خطافية للصيد، فؤوس صغيرة 

، فؤوس [عدد يدوية]، معاول (المشارط)ألخشاب، سكاكين التشكيل لقطع ا
، [عدد يدوية]، قطاعات حلقية [أجزاء من عدد يدوية]للحفر، مثاقب تجويف 

، [عدد يدوية]سكاكين للصيد، معاول تحطيم الجليد، مبخرات المبيدات الحشرية 
مطبخ ذات إطار  ، مناشير التشكيل، أداة[العدد اليدوية غير الكهربائية]المكاوي 

مسطح مع شفرات قطع قابلة للتعديل، مقابض السكاكين، سكاكين، قوالب 
، مشاحذ [عدد يدوية]، مجزات عشب [العدد اليدوية لصنع األحذية]األحذية 

جلدية، الرافاعات، أدوات الرفع العاملة باليد، عدد وسم الماشية، المناجل، 
ليدين، أطقم العناية بأظافر اليدين ، أطقم العناية بأظافر ا[عدد يدوية]مدقات 

، سكاكين [عدد يدوية]الكهربائية، مخارز جدل، مطارق البنائين، قطاعات تفريز 
، أزاميل للنقر، (عدد يدوية)، صناديق للقطع المشطوب [عدد يدوية]للفرم 

أدوات حديدية للقولبة، كماشات اقتالع المسامير العاملة باليد، كماشات مسامير 
، مدقات المسامير، كماشات اآلظافر، مبارد اآلظافر، مبارد اآلظافر [ةعدد يدوي]

الكهربائية، قصاصات األظافر الكهربائية أو غير الكهربائية، مبارد إبرية، 
مسدسات بثق المواد العازلة غير الكهربائية، مثاقب ترقيم، أدوات فتح المحار، 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

eaaN tpac lppA: Selta International CO., 
LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.سيلتا انترناشونال كو  

lpc oapN ty     : TAIWAN, PROVINCE OF CHINA الطالبجنسية  تايوان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 1-2, Bade Ln., Minsheng Rd., Wufong 
Dist., Taichung City 41347, Taiwan 

، تاي .، ووفونغ ديست.، مينشينغ رود.، بيد ال ان4-5. نو
 ، تايوان25824شانغ سيتي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168429 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 568240 الصنف 
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sprayers [hand tools]; irons [non-electric hand tools]; jig-
saws; kitchen mandolines; knife handles; knives; lasts 
[shoemakers’ hand tools]; lawn clippers [hand instruments]; 
leather strops; levers; lifting jacks, hand-operated; livestock 
marking tools / cattle marking tools; machetes; mallets [hand 
instruments]; manicure sets; manicure sets, electric; marline 
spikes; masons’ hammers; milling cutters [hand tools]; 
mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / 
meat choppers [hand tools]; mitre boxes [hand tools] / miter 
boxes [hand tools]; mortise chisels; moulding irons / molding 
irons; nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-
operated; nail drawers [hand tools]; nail punches; nail 
nippers; nail files; nail files, electric; nail clippers, electric or 
non-electric; needle files; non-electric caulking guns; 
numbering punches; oyster openers; palette knives; paring 
irons [hand tools]; paring knives; pedicure sets; penknives; 

perforating tools [hand tools]; pickaxes; pickhammers / 
bushhammers; picks [hand tools]; pin punches; pincers / 
nippers / tongs; pizza cutters, non-electric; plane irons; 
pliers; polishing irons [glazing tools] / glazing irons; priming 
irons [hand tools]; pruning scissors / secateurs; pruning 
shears; pruning knives; punch rings [knuckle dusters] / 
knuckle dusters; punch pliers [hand tools]; punches [hand 
tools]; instruments for punching tickets; rabbeting planes; 
rakes [hand tools]; rammers [hand tools] / pestles for 
pounding [hand tools]; rams [hand tools]; rasps [hand tools]; 
ratchets [hand tools]; razor strops; razor cases; razor blades; 
razors, electric or non-electric; reamer sockets; reamers; 
riveters [hand tools]; riveting hammers [hand tools]; sabres; 
sand trap rakes; saw blades [parts of hand tools]; saw 
holders; saws [hand tools]; scaling knives; scissors; scrapers 
[hand tools]; scrapers for skis; scraping tools [hand tools]; 
screwdrivers, non-electric; sculptors’ chisels; scythe rings; 
scythe stones / whetstones; scythe handles; scythes; 
sharpening stones; sharpening steels / knife steels; 
sharpening instruments; shaving cases; shear blades; 
shearers [hand instruments]; shears; shovels [hand tools]; 
sickles; side arms, other than firearms; silver plate [knives, 
forks and spoons]; ski edge sharpening tools, hand-operated; 
instruments and tools for skinning animals; sledgehammers; 
spades [hand tools]; spanners [hand tools] / wrenches [hand 
tools]; spatulas [hand tools]; spatulas for use by artists; 
squares [hand tools]; stamping-out tools [hand tools] / 
stamps [hand tools]; stone hammers; stropping instruments; 
sword scabbards; swords; table cutlery [knives, forks and 
spoons] / tableware [knives, forks and spoons]; table forks; 
table knives, forks and spoons of plastic; table knives, forks 
and spoons for babies; tap wrenches; taps [hand tools]; 
thistle extractors [hand tools]; tin openers, non-electric / can 
openers, non-electric; tool belts [holders]; tree pruners; 
trowels [gardening]; trowels; tube cutters [hand tools]; tube 
cutting instruments; tweezers; vegetable slicers / vegetable 
knives / vegetable shredders; vegetable choppers; vegetable 
spiralizers, hand-operated; vegetable peelers [hand tools]; 
vices / vises; weeding forks [hand tools]; whetstone holders; 
wick trimmers [scissors]; wine bottle foil cutters, hand-
operated; wire strippers [hand tools]; metal wire stretchers 
[hand tools]. 

، سكاكين [يدوية عدد]سكاكين لمزج األلوان، أسلحة المساحيج للتشذيب 
عدد ]التقشير، أطقم العناية بأظافر القدمين، سكاكين الجيب، أدوات تثقيب 

، سنابك التخريم، كماشات، [عدد يدوية]، الفؤوس، مطارق للنقر، معاول [يدوية
أدوات تقطيع البيتزا غير الكهربائية، أسلحة المساحج، الكماشات، أدوات تلميع 

، مقصات التقليم، مقراضات للتقليم، [يدوية عدد]، أدوات إشعال [عدد صقل]
عدد ]، زرديات تخريم [واقيات البراجم]سكاكين التقليم، حلقات للمالكمة 

عدد ]، أدوات ثقب التذاكر، مساحج تفريز، أمشاط [عدد يدوية]، خرامات [يدوية
، [عدد يدوية]، مبارد خشب [عدد يدوية]، مكابس [عدد يدوية]، مدكات [يدوية

، مشاحذ جلدية لألمواس، علب شفرات الحالقة، شفرات [عدد يدوية]سقاطات 
ماكينات الحالقة، شفرات الحالقة الكهربائية أو غير الكهربائية، جلبات مثاقب 

، [عدد يدوية]، مطارق برشمة [عدد يدوية]التقوير، مثاقب تقوير، مبرشمات 
من عدد  أجزاء]سيوف للمبارزة، أمشاط لمصائد الرمال، شفرات للمناشير 

، سكاكين للتقشير، مقصات، [عدد يدوية]، حامالت مناشير، مناشير [يدوية
، المفكات [عدد يدوية]، كاشطات للزالجات، عدد كشط [عدد يدوية]كاشطات 

غير الكهربائية، إزميل النحاتين، حلقات المناجل، حجارة لسن المناجل، مقابض 
لشحذ، األدوات الفوالذية للشحذ، المناجل، المناجل ذات الذراع الطويلة، حجارة ا

، [عدد يدوية]، علب أدوات الحالقة، شفرات الجز، مجزات (شحذ)أدوات سن 
، المناجل ذات الذراع القصيرة، أسلحة بيضاء [عدد يدوية]المجزات، مجارف 

، عدد شحذ [السكاكين والشوك والمالعق]عدا عن األسلحة النارية، الفضيات 
باليد، العدد واألدوات لسلخ الحيوانات، المطارق أطراف الزالجات العاملة 

، (عدد يدوية)، مالعق [عدد يدوية]، مفاتيح ربط [عدد يدوية]الثقيلة، مجارف 
، [عدد يدوية]النجارين ( زوايا)ملعقة البسط المستخدم من قبل الفنانين، كوس 

دة ، مطارق الحجارة، أدوات للشحذ الجلدي، أغم(العدد اليدوية)أدوات الدمغ 
، شوك [السكاكين والشوك والمالعق]سيوف، السيوف، أدوات القطع للمائدة 

المائدة، سكاكين وشوك ومالعق المائدة البالستيكية، سكاكين وشوك ومالعق 
، عدد إقتالع [عدد يدوية]المائدة لألطفال، مفاتيح ربط الملولبات، مقلوظات 

، [حامالت]أحزمة للعدد ، فتاحات العلب غير الكهربائية، [عدد يدوية]الشوك 
عدد ]، المجارف، قطاعات أنابيب [البستنة]مقصات تقليم األشجار، المجارف 

، أدوات لقطع األنابيب، مالقط الشعر، مشرحات الخضار، قطاعات [يدوية
، [عدد يدوية]الخضار، قطاعات الخضار الدوارة العاملة باليد، قشارات الخضار

امالت المشاحذ، أدوات تشذيب الفتائل ، ح[عدد يدوية]مالزم، شوك تعشيب 
عدد ]، قطاعات قصدير زجاجات النبيذ العاملة باليد، معريات األسالك [مقصات]

 (.العدد اليدوية)، شدادات األسالك المعدنية [يدوية
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

Cutting tools (hand tools); wire cutters; wire strippers; wire 
crimpers (hand tools); scissors; scissor blades 

أدوات )، قواطع لالسالك، معريات األسالك، مجعدات األسالك (أدوات يدوية)أدوات القطع 
 ، مقصات، شفرات للمقصات(يدوية

Special condition:  Claiming blue and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألبيض: اشتراطات خاصة 

 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  22/10/2019  

eaaN tpac lppA: WEICON GmbH & Co KG اسم طالب التسجيل ويكون جي ام بي اتش آند كو كيه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Konigsberger Str. 255, 48157 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، المانيا 28514، 411. كونيجسبيرجير ستر

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168597 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 568104 الصنف 



79 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Materials for electricity mains [wires, cables], switches, electric, 
sockets, plugs and other contacts [electric connections], circuit 
breakers, control panels [electricity], relays, electric, light 
dimmers [regulators], electric, light dimmers [regulators], 
electric, covers for electric outlets, lighting ballasts 
voltage surge protectors 

ح كهربائية، قوابس ومآخذ وأدوات ، مفاتي[أسالك وكبالت]مواد مصادر الكهرباء الرئيسية 
، [كهربائية]، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، لوحات تحكم [وصالت كهربائية]توصيل أخرى 

[ كهربائية[ ]خافتات]للضوء، منظمات [ كهربائية[ ]منظمات]ُمرحـِّالت كهربائية، خافتات 
ن التغير المفاجئ في للضوء ، أغطية للمخارج الكهربائية، كوابح إضاءة، أدوات واقية م

 الفلطية

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

eaaN tpac lppA: Zhejiang Yankon Group 
Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .، إل تي دي.زهيجيانغ يانكون جروب كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.568 West Renmin Avenue, CAOE 
Street, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang, 
China. 

ويست رنمين أفنيو، سي أيه أوه ئي ستريت، شانغيو،  168رقم 
 شاوكسينغ، زهيجانغ، الصين

 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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168662 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568664 الصنف 



80 

 

 

  CElEOEI  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Batteries for electronic cigarettes; chargers for electronic 
cigarettes 

 البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن للبطاريات اإللكترونية

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

eaaN tpac lppA: JFT Co., Ltd اسم طالب التسجيل ، ال تي دي.جيه اف تي كو:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address #1201, W-dong, Seongsu Station Hyundai 
Terrace Tower, 7, Yeonmujang 5ga-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

دونج، سيونجسو ستيشن هيونداي  تيراس  -دبليو، #5425 
جو، سيؤول،  -جيل، سيونجدونج -جا 1، ينموجانج 4تاور، 

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168523 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568148 الصنف 
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  GULIOFN  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Batteries for electronic cigarettes; chargers for electronic 
cigarettes 

 البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن للبطاريات اإللكترونية

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

eaaN tpac lppA: JFT Co., Ltd  اسم طالب التسجيل ، ال تي دي.اف تي كوجيه:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address #1201, W-dong, Seongsu Station Hyundai 
Terrace Tower, 7, Yeonmujang 5ga-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

دونج، سيونجسو ستيشن هيونداي  تيراس  -، دبليو#5425 
جو، سيؤول،  -جيل، سيونجدونج -جا 1، ينموجانج 4تاور، 

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168524 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  568142 الصنف  



82 

 

 

 

  KUKKCR DFD CeKFEeIFEI  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

contact lenses عدسات الصقة 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Johnson & Johnson اسم طالب التسجيل جونسن آند جونسن:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 -7001, 
U.S.A. 

ون جونسن آند جونسن بالزا،  نيو برونزويك، نيوجيرسي، 
 الواليات المتحدة األمريكية 4225- 28088

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
المنثور، حي الصالحين، شارع محمد  ، بجانب مدارس الدر8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168686 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568686 الصنف 



83 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Measuring tools; carpenters' rules; marking gauges for joinery 
purposes; angle measure tools; verniers; micrometers gauges; 
tripods for cameras; eyeglasses; electric batteries; electric 
accumulators; battery chargers; electrical clothing; measuring 
apparatus, namely, laser levels, surveyors' levels, line lasers, 
laser rangefinders, laser direction instruments, bevels, levels, 
distance measuring apparatus, altimeters, clinometers; 
industrial detectors, namely, wall scanners, metal detectors, 
laser detectors; optical apparatus and instruments; electric 
wires; electric cables; commutators; armatures for use in 
electrical apparatus; magnetism material and apparatus; print 
circuits; electric switches; electric connectors; current 
rectifiers; electric connections; plugs, sockets and other electric 
connecting attachments;   electric junction boxes; capacitors; 
electric resistances; electric control panels; protection devices 
for personal use against accidents, namely, protective helmets, 
protective masks, safety belts, other than for vehicle seat and 
sports equipments; dust protective goggles and masks; safety 
goggles; clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire. 

أدوات القياس، مساطر النجارين، مقاييس قابلة للتثبيت ألغراض النجارة، أدوات قياس 
( مقاييس قابلة للتثبيت )، مراقم (مقياس متحرك)الزاوية، الورنية مقياس الكسور

ثالثية القوائم للكاميرات، نظارات طبية، ، مناصب (أجهزة قياس دقيقة)ميكرومترات 
البطاريات الكهربائية، مراكم كهربائية، شواحن بطارية، مالبس كهربائية، أجهزة القياس 
وبالتحديد مقياس ابعاد بواسطة الليزر ومقاييس المساحين واجهزة قاس حطية بواسطة 

ومسطار الزوايا والموازين  الليزر وأجهزة قياس مسافة الليزر وأجهزة تحديد االتجاه بالليزر
، كاشفات (االنحدار/الميل)وأجهزة قياس المسافة وأجهزة تحديد االرتفاع ومقاييس اإلكلينيكية 

صناعية وبالتحديد ماسحات الجدار وكاشفات المعادن وكاشفات الليزر، األجهزة واألدوات 
لمحركات الكهربائية البصرية، األسالك الكهربائية، كابالت كهربائية، مفاتيح التحويل، ا

لالستخدام في األجهزة الكهربائية، المواد واألجهزة المغناطيسية، الدارات المطبوعة، مفاتيح 
كهربائية، موصالت كهربائية، مقومات التيار، توصيالت كهربائية، المقابس والمآخذ 
اومات وملحقات التوصيل الكهربائية األخرى، صناديق الوصالت الكهربائية، المكثفات، مق

كهربائية، لوحات التحكم الكهربائية، أجهزة حماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث 
وبالتحديد الخوذات الواقية واألقنعة الواقية وأحزمة األمان وبخالف التي لمقعد السيارة 
والمعدات الرياضية، نظارات وأقنعة واقية من الغبار، نظارات أمان، مالبس للحماية من 

 .شعاع والحرائقالحوادث واإل

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: JIANGSU DONGCHENG 
POWER TOOLS CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو  

lpc oapN ty     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address INDUSTRIAL PARK, TIANFEN TOWN, 
QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

 عنوان طالب التسجيل  اندستلاير بارك، تيانفين تاون، كيدونغ سيتي، جيانغسو، الصين

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168648 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568628 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Devices and software for use to connect and control internet of 
things (IoT) devices; devices for home and environmental 
monitoring, control, and automation; security surveillance 
apparatus; alarm monitoring systems; devices and computer 
software that allow the sharing and transmission of data and 
information between devices for the purposes of facilitating 
home and environmental monitoring, control, and automation; 
data processing equipment; intercommunication apparatus; 
home automation control devices; stand-alone voice controlled 
information devices; anti-intrusion and anti-theft warning 
apparatus and devices; theft prevention installations; security 
control apparatus; photographic apparatus and instruments; 
optical apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; computer 
hardware and software for processing, reproducing, 
synchronizing, recording, organizing, downloading, uploading, 
transmitting, streaming, receiving, playing and viewing images, 
audio, video and data files; communication devices for voice, 
data, or image transmission; voice and data transmitters and 
receivers; computer software; doorbells, electronic locks, 
motion sensors, alarms, alarm sensors, alarm systems, sensors 
and detectors, and speakers; video monitors; security cameras; 
video cameras for monitoring the interior and exterior of 
residences and commercial buildings, and wireless controllers 
to remote monitoring, control, and automation; video streaming 
devices, video recording, and video receiving devices; cameras; 
webcams; apparatus and devices providing night vision; alarm 
system and camera mounts and stands; environmental hazard 
detectors, namely, devices that detect and record the presence 
of water, humidity levels, heat, temperature, movement, motion, 
and sound; closed circuit television apparatus and cameras; 
security lights; pet and baby monitors, pet viewing units; 
electronic video surveillance products, namely, electronic 
components of security systems; electronic video surveillance 
products, namely, electronic components of security systems; 
automated self-contained electronic surveillance devices that 
can be deployed to gather evidence or intelligence; wearable 
activity trackers; wearable cameras; wearable computers in the 
nature of smartwatches; wearable computers in the nature of 
smart glasses; wearable video display monitors; 
communications headsets for use with mobile phones, 
communication radios, intercom systems, or other 
communications network transceivers; computer hardware, 
namely routers, wireless network extenders and wireless access 
point (WAP) devices; computer firmware and software for 

والتحكم بأجهزة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، أجهزة  االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال
المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، ( المراقبة)للرصد 

أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، أجهزة وبرامج الحاسوب التي تسمح بمشاركة وارسال البيانات 
المنزلي والبيئي والتحّكم ( المراقبة)لّيات الرصد والمعلومات بين األجهزة بهدف تسهيل عم

والتشغيل اآللي، أجهزة تحليل البيانات وِعدد اإلتصال الّداخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، 
أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد 

ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة ضد السرقة، 
الفوتوغرافّية، األجهزة والِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وإرسال وإعادة 
استنطاق الصوت والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة 

ض الصور والصوت وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وعر
والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات، أجهزة إرسال 

وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، األجراس، األقفال اإللكترونّية، أجهزة استشعار 
ار والكاشفات الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار وأجهزة االستشع

ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، كاميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة 
المساكن من الداخل والخارج والمباني التجارّية باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة 

زة إستقبال والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة تدّفق الفيديو، التسجيل بالفيديو وأجه
الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة  

وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر البيئّية وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه 
يرات ومستوى الرطوبة ودرجات الحر  والحرارة والحركة والتنّقل واألصوات، ِعدد وكام

الدوائر التلفيزيونّية المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة 
ووحدات مشاهدة الحيوانات األليفة، برامج المراقبة، منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو 

و وبالتحديد وبالتحديد المكونات اإللكترونّية ألنظمة األمن، منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيدي
المكونات اإللكترونّية ألنظمة األمن، األجهزة اآللّية للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها التي 
توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السرّية، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، آالت 

الذكّية، الحواسيب التصوير القابلة لإلرتداء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات 
القابلة لإلرتداء على شكل النظارات الذكّية، شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء، سماعات 
االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال الداخلي أو 

بالتحديد أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى، أجزاء الحاسوب التشغيلية و
الموجهات وموسع الشبكة الالسلكية  وأجهزة نقاط الوصول الالسلكية، وبرامج الحاسوب 

الثابتة وبرامج التحكيم في تشغيل كل ما سبق ذكره، محوالت واجهة الشبكة، محاور شبكات 
االتصال، كابالت شبكات االتصال، الموجهات السلكية والالسلكية، البوابات السلكية 

أجهزة المودم، مفاتيح الشبكات، محوالت االيثرنت وبالتحديد حاقنات إرسال  والالسلكية،
الطاقة اإللكترونية والبيانات عبر شبكة إيثرنت، موسعات ومطيالت مدى وصول الشبكة، 
مجموعات شبكات خطوط الكهرباء وبالتحديد أنظمة اتصاالت خط الكهرباء عبر النطاق 

يض على خطوط الكهرباء والتي تتكون من منفذ وخطوط العريض لنقل البيانات بالنطاق العر
طاقة كهربائية للشبكات وكابالت ودليل تثبيت، نقاط وصول الشبكات، برامج الحاسوب للربط 
الداخلي وإدارة وتأمين وتشغيل الشبكات المحلية والعريضة، محطات توصيل التي تتألف من 

فير الفيديو والصوت والبيانات وألعاب أو برامج الحاسوب لتو/أجزاء الحاسوب التشغيلية و
أو االرسال، أجهزة تخزين الشبكة التي تتألف من أجزاء /الفيديو واالتصاالت الهاتفية و

أو برامج الحاسوب، موجهات الشبكات، الموجهات الالسلكية، برامج /الحاسوب التشغيلية و
خاصة، وحدات التحكم مصفوفة الموجهات الالسلكية، االجزاء التشغيلية للشبكة  االفتراضية ال

التعدد لألقراص المستقلة، الحواسيب، جسور الشبكات، وحدات قياسية للُموائم البيني،  أجزاء 
وقطع غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة سابقاً، برامج المراقبة، برامج الحاسوب 

لي، برامج وبرامج المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآل( المراقبة)والتطبيقات للرصد 
التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين واإلتصال بهم عند أبوابهم، مجموعات 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .األمريكيةالمتحدة 

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168673 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568648 الصنف 



85 

 

 

controlling the operation of all of the foregoing; network 
interface adapters; network communications hubs; network 
communication cables; wired and wireless routers; wireless and 
wired gateways; modems; network switches; ethernet adapters, 
namely, power over ethernet injectors; network access range 
expanders and extenders; networking power line kits, namely, 
broadband power line communication systems for transferring 
broadband data over electrical power lines, comprised of a port, 
networking power lines, cables, and an installation guide; 
networking access points; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks; communication terminals comprising 
computer hardware and/or software for providing video, audio, 
data, video game, and telephone communications and/or 
transmissions; network storage devices, comprised of 
computer hardware and/or software; network routers; wireless 
routers; software for wireless routers; VPN hardware; RAID 
controllers; computers; network bridges; GBIC standard 
modules; parts, fittings and accessories for all the aforesaid 
goods; security software; computer software and software 
applications for home and environmental monitoring, control, 
and automation; software and software applications permitting 
users to identify and communicate with persons at their door; 
software development kits (SDKs) consisting of computer 
software for the 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; 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 theft-prevention and 
security systems, and home and business surveillance 
systems; voice command and recognition software; computer 
software used for controlling stand-alone voice controlled 
information and personal assistant devices; computer software 
for remote monitoring and analysis; electronic control systems 
for machines; software for monitoring and controlling 
communication between computers and automated machine 
systems; navigation software for use with smart, autonomous 
vehicles and mobile machines for use in connection with 
internet of things (IoT) enabled devices; software for use in 
tracking and monitoring position and range of smart, 
autonomous vehicles and mobile machines for use in 
connection with internet of things (IoT) enabled devices; 
electronic systems, equipment and instruments, namely 
behavior engine software, positioning engine software, 
positioning sensors and dynamic intelligent software and 
sensors for use in connection with internet of things (IoT) 
enabled devices; computer software for router placement; 
computer hardware, namely, smart-home hubs for the 
connection of multiple smart-home devices to a network; 
telecommunications software; computer software for use in 
remotely restricting access to computers and mobile phones; 
computer application software for security, namely, software for 
protecting families against explicit content; computer 
application software for controlling privacy and security 
settings on a wireless network; computer application software 
for the purpose of providing ad-blocking during internet usage 

تطوير البرامج المؤلّفة من برامج الحاسوب لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة 
بيانات عبر التطبيقات التي تستخدمها األجهزة اإللكترونّية واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل ال

شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات 
تطوير البرامج التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة 

برمجة التطبيقات إلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة باالجهزة االلكترونية االستهالكية 
متصلة باإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب ال

وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة 
بالحماية ضد السرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، برامج التعرف 

ج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة قائمة بذاتها الشخصي واألمر الصوتي، برام
للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصّية، برامج الحاسوب للمراقبة 

والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم االلكتروني باآلالت، برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم 
الت، برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآل

الذكّية والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام المدعم بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، 
برامج الحاسوب لإلستخدام في تتّبع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكّية والمركبات 

ة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، األنظمة المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام مع أجهز
اإللكترونّية والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات 

وبرامج وإستشعارات ديناكيمّية ذكّية لإلستخدام مع أجهزة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، برامج 
يلية بالتحديد محاور المنازل الذكية الحاسوب لوضع جهاز التوجيه، أجزاء الحاسوب التشغ

لتوصيل أجهزة المنازل الذكية المتعددة على الشبكة، برنامج االتصاالت عن بعد، برامج 
الحاسوب المستخدمة عن بعد لتقييد الوصول الى الحواسيب والهواتف النقالة والمتحركة، 

المحتوى غير المالئم،  برامج تطبيقات الحاسوب لألمن وبالتحديد برامج حماية العائالت من
برامج تطبيقات الحاسوب للتحكم في إعدادات الخصوصية واألمان على الشبكة الالسلكية، 

 .برامج تطبيقات الحاسوب لغرض حظر اإلعالنات أثناء استخدام اإلنترنت

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76899 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االولويةاالدعاء بحق 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 
Devices and software for use to connect and control internet of things 
(IoT) devices; devices for home and environmental monitoring, control, 
and automation; security surveillance apparatus; alarm monitoring 
systems; devices and computer software that allow the sharing and 
transmission of data and information between devices for the purposes of 
facilitating home and environmental monitoring, control, and automation; 
data processing equipment; intercommunication apparatus; home 
automation control devices; stand-alone voice controlled information 
devices; anti-intrusion and anti-theft warning apparatus and devices; theft 
prevention installations; security control apparatus; photographic 
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer 
hardware and software for processing, reproducing, synchronizing, 
recording, organizing, downloading, uploading, transmitting, streaming, 
receiving, playing and viewing images, audio, video and data files; 
communication devices for voice, data, or image transmission; voice and 
data transmitters and receivers; computer software; doorbells, electronic 
locks, motion sensors, alarms, alarm sensors, alarm systems, sensors and 
detectors, and speakers; video monitors; security cameras; video cameras 
for monitoring the interior and exterior of residences and commercial 
buildings, and wireless controllers to remote monitoring, control, and 
automation; video streaming devices, video recording, and video receiving 
devices; cameras; webcams; apparatus and devices providing night 
vision; alarm system and camera mounts and stands; environmental 
hazard detectors, namely, devices that detect and record the presence of 
water, humidity levels, heat, temperature, movement, motion, and sound; 
closed circuit television apparatus and cameras; security lights; pet and 
baby monitors, pet viewing units; electronic video surveillance products, 
namely, electronic components of security systems; electronic video 
surveillance products, namely, electronic components of security 
systems; automated self-contained electronic surveillance devices that 
can be deployed to gather evidence or intelligence; wearable activity 
trackers; wearable cameras; wearable computers in the nature of 
smartwatches; wearable computers in the nature of smart glasses; 
wearable video display monitors; communications headsets for use with 
mobile phones, communication radios, intercom systems, or other 
communications network transceivers; computer hardware, namely 
routers, wireless network extenders and wireless access point (WAP) 
devices; computer firmware and software for controlling the operation of 
all of the foregoing; network interface adapters; network communications 

ل والتحكم بأجهزة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصا
المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة ( المراقبة)أجهزة للرصد 

بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، أجهزة وبرامج الحاسوب التي تسمح 
ملّيات الرصد بمشاركة وارسال البيانات والمعلومات بين األجهزة بهدف تسهيل ع

المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، أجهزة تحليل البيانات وِعدد ( المراقبة)
اإلتصال الّداخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل 
عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة 

ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد الفوتوغرافّية، األجهزة والِعدد  ضد السرقة،
البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وإرسال وإعادة استنطاق الصوت 

والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل 
رض الصور والصوت وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وع

والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات، أجهزة 
إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، األجراس، األقفال اإللكترونّية، 

أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار 
عار والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، وأجهزة االستش

كاميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والمباني 
التجارّية باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن 

هزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، بعد، أجهزة تدّفق الفيديو، التسجيل بالفيديو وأج
كاميرات الويب، أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة  وقاعدة الكاميرا، 

كاشفات المخاطر البيئّية وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه 
ومستوى الرطوبة ودرجات الحر  والحرارة والحركة والتنّقل واألصوات، ِعدد 

ميرات الدوائر التلفيزيونّية المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال وكا
والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة الحيوانات األليفة، برامج المراقبة، منتجات 

المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونّية ألنظمة األمن، منتجات 
يو وبالتحديد المكونات اإللكترونّية ألنظمة األمن، األجهزة المراقبة اإللكترونية بالفيد

اآللّية للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع األدلّة 
واإلستخبارات السرّية، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، آالت التصوير القابلة 

الذكّية، الحواسيب القابلة  لإلرتداء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات
لإلرتداء على شكل النظارات الذكّية، شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء، 

سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو وأنظمة 
االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى، أجزاء 

وبالتحديد الموجهات وموسع الشبكة الالسلكية  وأجهزة نقاط الحاسوب التشغيلية 
الوصول الالسلكية، وبرامج الحاسوب الثابتة وبرامج التحكيم في تشغيل كل ما سبق 

ذكره، محوالت واجهة الشبكة، محاور شبكات االتصال، كابالت شبكات االتصال، 
، أجهزة المودم، مفاتيح الموجهات السلكية والالسلكية، البوابات السلكية والالسلكية

الشبكات، محوالت االيثرنت وبالتحديد حاقنات إرسال الطاقة اإللكترونية والبيانات 
عبر شبكة إيثرنت، موسعات ومطيالت مدى وصول الشبكة، مجموعات شبكات 

خطوط الكهرباء وبالتحديد أنظمة اتصاالت خط الكهرباء عبر النطاق العريض لنقل 
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hubs; network communication cables; wired and wireless routers; wireless 
and wired gateways; modems; network switches; ethernet adapters, 
namely, power over ethernet injectors; network access range expanders 
and extenders; networking power line kits, namely, broadband power line 
communication systems for transferring broadband data over electrical 
power lines, comprised of a port, networking power lines, cables, and an 
installation guide; networking access points; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and wide area 
networks; communication terminals comprising computer hardware and/or 
software for providing video, audio, data, video game, and telephone 
communications and/or transmissions; network storage devices, 
comprised of computer hardware and/or software; network routers; 
wireless routers; software for wireless routers; VPN hardware; RAID 
controllers; computers; network bridges; GBIC standard modules; parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; security software; 
computer software and software applications for home and environmental 
monitoring, control, and automation; software and software applications 
permitting users to identify and communicate with persons at their door; 
software development kits (SDKs) consisting of computer software for the 
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; 
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 theft-prevention and 
security systems, and home and business surveillance systems; voice 
command and recognition software; computer software used for 
controlling stand-alone voice controlled information and personal 
assistant devices; computer software for remote monitoring and analysis; 
electronic control systems for machines; software for monitoring and 
controlling communication between computers and automated machine 
systems; navigation software for use with smart, autonomous vehicles and 
mobile machines for use in connection with internet of things (IoT) enabled 
devices; software for use in tracking and monitoring position and range of 
smart, autonomous vehicles and mobile machines for use in connection 
with internet of things (IoT) enabled devices; electronic systems, 
equipment and instruments, namely behavior engine software, positioning 
engine software, positioning sensors and dynamic intelligent software and 
sensors for use in connection with internet of things (IoT) enabled devices; 
computer software for router placement; computer hardware, namely, 
smart-home hubs for the connection of multiple smart-home devices to a 
network; telecommunications software; computer software for use in 
remotely restricting access to computers and mobile phones; computer 
application software for security, namely, software for protecting families 
against explicit content; computer application software for controlling 
privacy and security settings on a wireless network; computer application 
software for the purpose of providing ad-blocking during internet usage. 

ريض على خطوط الكهرباء والتي تتكون من منفذ وخطوط طاقة البيانات بالنطاق الع
كهربائية للشبكات وكابالت ودليل تثبيت، نقاط وصول الشبكات، برامج الحاسوب 

للربط الداخلي وإدارة وتأمين وتشغيل الشبكات المحلية والعريضة، محطات توصيل 
وفير الفيديو أو برامج الحاسوب لت/التي تتألف من أجزاء الحاسوب التشغيلية و

أو االرسال، أجهزة تخزين /والصوت والبيانات وألعاب الفيديو واالتصاالت الهاتفية و
أو برامج الحاسوب، موجهات /الشبكة التي تتألف من أجزاء الحاسوب التشغيلية و

الشبكات، الموجهات الالسلكية، برامج الموجهات الالسلكية، االجزاء التشغيلية 
لخاصة، وحدات التحكم مصفوفة التعدد لألقراص المستقلة، للشبكة  االفتراضية ا

الحواسيب، جسور الشبكات، وحدات قياسية للُموائم البيني،  أجزاء وقطع غيار 
وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة سابقاً، برامج المراقبة، برامج الحاسوب 

آللي، برامج المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل ا( المراقبة)والتطبيقات للرصد 
وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين واإلتصال بهم عند 

أبوابهم، مجموعات تطوير البرامج المؤلّفة من برامج الحاسوب لتطوير واستخدام 
وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها األجهزة اإللكترونّية واألنظمة 

لبيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع والتقاطعات التي تتبادل ا
التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج التي تضم أدوات 

تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات إلنشاء 
لمتصلة باإلنترنت، البرامج والتطبيقات المتعلّقة باالجهزة االلكترونية االستهالكية ا

مجموعات تطوير البرامج التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب 
لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة بالحماية ضد 

السرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، برامج التعرف 
مج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة قائمة الشخصي واألمر الصوتي، برا

بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصّية، برامج 
الحاسوب للمراقبة والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم االلكتروني باآلالت، برامج 

آلالت، الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية ل
برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكّية والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة 
لإلستخدام المدعم بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، برامج الحاسوب لإلستخدام في تتّبع 

ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكّية والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة 
زة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، األنظمة اإللكترونّية والمعدات لإلستخدام مع أجه

واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات وبرامج 
وإستشعارات ديناكيمّية ذكّية لإلستخدام مع أجهزة الشبكة المعلوماتّية لألشياء، 

غيلية بالتحديد محاور برامج الحاسوب لوضع جهاز التوجيه، أجزاء الحاسوب التش
المنازل الذكية لتوصيل أجهزة المنازل الذكية المتعددة على الشبكة، برنامج 
االتصاالت عن بعد، برامج الحاسوب المستخدمة عن بعد لتقييد الوصول الى 

الحواسيب والهواتف النقالة والمتحركة، برامج تطبيقات الحاسوب لألمن وبالتحديد 
ن المحتوى غير المالئم، برامج تطبيقات الحاسوب للتحكم برامج حماية العائالت م

في إعدادات الخصوصية واألمان على الشبكة الالسلكية، برامج تطبيقات الحاسوب 
 .لغرض حظر اإلعالنات أثناء استخدام اإلنترنت

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76900 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االولويةاالدعاء بحق 
 46022: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء



88 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Contact lenses. العدسات الالصقة. 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the words (WATER 
GRADIENT) as a one set unit if used separately from the mark. 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات : التنازل
(TeIRE NEeMERlI )كوحدة واحدة و إذا وردت بمعزل عن العالمة. 

 

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون، إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 5425 -، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168512 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568154 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Application software for mobile phones; application software for 
wireless devices; collaborative software; computer application software 
for mobile telephones; computer application software for streaming 
audio-visual media content via the internet; computer programs for data 
processing; computer hardware; computer programs, recorded; 
computer software, recorded; computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; computer software; computer 
software applications, downloadable; computer software designed to 
estimate costs; computer software downloaded from the internet; 
computer software for authorising access to data bases; computer 
software for analysing market information; computer software for 
communication between computers over a local network; computer 
software for creating dynamic websites; computer software for creating 
searchable databases of information and data; computer software for 
database management; computer software for electronic bulletin 
boards; computer software for scanning images and documents; 
computer software for the compilation of positioning data; computer 
software for the processing of positioning data; computer software for 
the transmission of positioning data; computer software for time 
control; computer software for use in computer access control; 
computer software for use on handheld mobile digital electronic devices 
and other consumer electronics; computer software in the field of 
electronic publishing; computer software to enable retrieval of data; 
computer software to enable teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable the provision of 
information via the Internet; computer software to enable the searching 
of data; devices for streaming media content over local wireless 
networks; document management software; downloadable applications 
for use with mobile devices; downloadable computer game software via 
a global computer network and wireless devices; downloadable mobile 
applications for the management of data; downloadable mobile 
applications for the management of information; downloadable mobile 
applications for the transmission of information; computer hardware; 
Instruction manuals in electronic format; interactive computer software; 
interactive computer software that provides navigational and travel 
information; mobile applications for booking taxis; mobile data 
apparatus; podcasts; software and applications for mobile devices; 
software for searching and retrieving information across a computer 
network; software for tablet computers; travel distance monitors; 
wireless communication apparatus; data processing apparatus; 
apparatus for recording data; apparatus for the reproduction of data; 
apparatus for the transmission of data; application software for social 
networking services via internet; comparators; databases; computer 
hardware for the compilation of positioning data; computer search 
engine software; computer software for online social networking; 
computer software for use as an application programming interface 

برنامج تطبيق للهواتف الجوالة، برنامج تطبيق لألجهزة الالسلكية، برنامج 
تعاوني، برنامج تطبيق محوسب للهواتف الجوالة، برنامج تطبيق محوسب لبث 
محتويات الوسائط السمعية البصرية عبر اإلنترنت، هاردوير الكمبيوتر، برنامج 

وتر مخزنة، برامج معالجة البيانات، برامج كمبيوتر مخزنة، برامج كمبي
الكمبيوتر للوصول إلى قواعد البيانات أونالين وتصفحها والبحث فيها، برنامج، 

تطبيقات برمجيات قابلة للتنزيل ألجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر لتقدير 
التكلفة، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل من اإلنترنت، برامج الكمبيوتر لتحليل 

كمبيوتر للسماح بالوصول إلى قواعد البيانات، برنامج معلومات السوق، برنامج 
كمبيوتر لنقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة محلية، برنامج كمبيوتر 
إلنشاء مواقع ديناميكية، برنامج كمبيوتر إلنشاء قواعد بيانات تتيح إمكانية 

البيانات،  البحث بها عن المعلومات والبيانات، برنامج كمبيوتر إلدارة قواعد
برنامج كمبيوتر للوحات المعلومات اإللكترونية، برنامج كمبيوتر لمسح الصور 

والوثائق، برنامج كمبيوتر لتجميع بيانات تحديد المواقع، برنامج كمبيوتر 
لمعالجة بيانات تحديد المواقع، برنامج كمبيوتر لنقل بيانات تحديد المواقع، 

بيوتر لالستخدام في التحكم في إمكانية برنامج كمبيوتر للتوقيت، برنامج كم
الوصول إلى الكمبيوتر، برنامج كمبيوتر ألجهزة الجيب اإللكترونية الرقمية 
الجوالة وغيرها من األجهزة اإللكترونية المنزلية، برنامج كمبيوتر في مجال 
النشر اإللكتروني، برنامج كمبيوتر للتمكين من استدعاء البيانات، برنامج 

تاحة إمكانية استخدام خدمات المؤتمرات عن بعد وعقد المؤتمرات عبر كمبيوتر إل
الفيديو والهاتف على الشاشة، برنامج كمبيوتر لتوفير المعلومات عبر اإلنترنت، 

برنامج كمبيوتر للبحث عن البيانات، أجهزة بث المحتويات الوسائطية عبر 
مستندات، تطبيقات برمجية الشبكات الالسلكية المحلية، برنامج كمبيوتر إلدارة ال

قابلة للتنزيل لالستخدام مع األجهزة الجوالة، برنامج ألعاب كمبيوتر قابل للتنزيل 
من شبكة كمبيوتر عالمية وعبر األجهزة الالسلكية، تطبيقات جوالة قابلة للتنزيل 
إلدارة البيانات، تطبيقات جوالة قابلة للتنزيل إلدارة المعلومات، تطبيقات جوالة 

بلة للتنزيل لنقل المعلومات، هاردوير الكمبيوتر، هاردوير الكمبيوتر، كتيبات قا
االستعمال في شكل إلكتروني، برنامج كمبيوتر تفاعلي، برنامج كمبيوتر تفاعلي 
لتوفير بيانات المالحة والسفر، تطبيقات جوالة لطلب سيارات األجرة، أجهزة 

رمجية لألجهزة الجوالة، برنامج بيانات جوالة، ملف صوتي، برنامج وتطبيقات ب
للبحث عن وطلب المعلومات على شبكة الكمبيوتر، برنامج ألجهزة الكمبيوتر 
اللوحي، أجهزة مراقبة طرق المعالجة، أجهزة االتصاالت الالسلكية، أجهزة 

معالجة البيانات، أجهزة تسجيل البيانات، أجهزة استنساخ البيانات، أجهزة نقل 
تطبيق لخدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت، البيانات، برنامج 

أدوات مقارنة، قواعد البيانات، هاردوير الكمبيوتر لتجميع بيانات تحديد المواقع، 
برامج كمبيوتر لمحركات البحث، برنامج كمبيوتر الستخدام الشبكات االجتماعية 

، برنامج [eDE]عبر اإلنترنت، برنامج كمبيوتر لالستخدام كواجهة برمجة 
كمبيوتر للبحث عن البيانات واسترجاعها، برنامج كمبيوتر لمحركات البحث 

وقواعد البيانات اإللكترونية، برنامج استخراج البيانات، برنامج للبحث 
المستهدف عن البيانات، برنامج لمعالجة البيانات، البيانات المسجلة إلكترونيا، 

ناقالت . للتنزيل، مستقبالت اتصال البيانات النشرات اإلخبارية اإللكترونية القابلة
البيانات اإللكترونية، المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل، المنشورات 
اإللكترونية القابلة للتنزيل، المنشورات اإللكترونية المخزنة على وسائط 

 الكمبيوتر، أجهزة معالجة البيانات في الوقت الحقيقي، الملفات المسجلة، برنامج
كمبيوتر لتصميم اإلعالنات عبر اإلنترنت على المواقع اإللكترونية، برنامج لدمج 

اإلعالنات عبر اإلنترنت على المواقع اإللكترونية، برنامج الستئجار مساحات 
إعالنية على المواقع اإللكترونية، برنامج لتحليل بيانات الشركة، أنابيب النقل، 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: Vuelos Baratos Limited اسم طالب التسجيل فويلوس باراتوس ليمتد:  

lpc oapN ty     : IRELAND جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-6 Magazine Street, Derry BT48 6HJ, 
Northern Ireland, United Kingdom 

اتش جيه، إيرلندا  6 28ماغازين ستريت، ديري بي تي  1-6
 الشمالية، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168543 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568128 الصنف 
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(API); computer software to enable searching and retrieval of data; 
databases (electronic); data mining software; data-mining software; 
computer programs for data processing; data recorded electronically; 
downloadable electronic newsletters; data communications receivers; 
electronic data carriers; electronic publications recorded on computer 
media; electronic publications, downloadable; real-time data processing 
apparatus; recorded data files; software for designing online advertising 
on websites; software for embedding online advertising on websites; 
software for renting advertising space on websites; software for the 
analysis of business data; transmitting tubes; weekly publications 
downloaded in electronic form from the internet; downloadable 
information relating to travel, flights, ferries, rail journeys, bus journeys, 
tours, rental vehicles, package holidays, sightseeing and 
accommodation; mobile applications relating to travel, flights, ferries, 
rail journeys, bus journeys, tours, rental vehicles, package holidays, 
sightseeing and accommodation; mobile applications relating to 
comparing travel prices; mobile applications with user ratings for hotels 
and accommodation; screen scraping applications; computer software 
for screen scraping applications; computer software for price 
comparison applications; computer software for price checking; 
computer software for the integration of data from web services; 
computer software for extracting data and tariffs from Internet websites; 
travel guides [downloadable]; hotel and accommodation guides 
[downloadable]; airport guides [downloadable]; travel planning 
software; application for comparing prices; mobile applications for user 
ratings; software applications for travel planning; price comparison 
software; mobile applications for travel planning; downloadable 
applications for comparing prices; application software for desktop 
computers, laptops, mobile telephones, handheld computers, portable 
media devices and mobile devices for providing ratings and 
recommendations for events, bars, restaurants, hotels and local 
attractions; application software for desktop computers, laptops, mobile 
telephones, handheld computers, portable media devices and mobile 
devices for providing ratings and recommendations for airlines, online 
travel agencies, accommodation, accommodation booking service 
providers, ferries, trains, car rentals, cruises, package holiday airport 
parking, airport transfers, travel destinations, travel products, travel 
services and travel insurance; direction finders; application software for 
mobile phones; mobile apps; mobile software; computer application 
software for mobile telephones; downloadable software applications; 
computer programs, downloadable; software downloadable from the 
internet; downloadable application software for smart phones; 
downloadable computer software for the transmission of data; 
downloadable mobile coupons; software for mobile phones; computer 
software platforms for social networking; desktop publishing software; 
downloadable application software for comparing airfares and travel 
prices; downloadable software which enables access to a price 
comparison machine relating to travel; downloadable software for price 
comparison machines relating to travel; application software for price 
comparison machines relating to travel; application software that 
enables users to access an online website that enables users to provide 
their opinions, ratings, rankings, reviews and recommendations on all 
topics relating to travel; application software that enables users to 
provide their opinions, ratings, rankings, reviews and recommendations 
in relation to travel destinations, airlines, online travel agencies, car 
rental companies, car rental operators, accommodation providers, 
hotels and accommodation, bars, restaurants, events, tours and 
sightseeing, museums, local attractions, music and event venues, 
theatres, hotel chains, ferry booking providers, ferry operators, railway 
booking providers, railway operators, cruise booking providers, cruise 
operators, airport transfers, bus companies, bus booking providers, 
travel insurance providers and other companies relating to travel; 
application software that allows users to access, display and search the 
opinions, ratings, rankings, reviews and recommendations from users 
relating to travel; downloadable mobile applications that enable 
advertisers to manage advertising in a global network; application 
software that enables advertisers to manage advertising in a global 
network; application software that allows partners and affiliates to 

ها في شكل إلكتروني من اإلنترنت، معلومات المنشورات األسبوعية التي تم تنزيل
قابلة للتنزيل فيما يتعلق بالسفر والرحالت الجوية، عبارات، السفر بالسكك 
الحديدية، السفر بالحافلة، الجوالت، السيارات األجرة، الرحالت اإلجمالية، 

ت مشاهدة المعالم السياحية واإلقامة، التطبيقات الجوالة المتعلقة بالسفر، الرحال
الجوية، العبارات، السفر بالسكك الحديدية، السفر بالحافلة، الجوالت، السيارات 

األجرة، الرحالت اإلجمالية، مشاهدة المعالم السياحية واإلقامة، التطبيقات الجوالة 
مع تقديم مقارنات ألسعار السفر، التطبيقات الجوالة مع تصنيفات المستخدم 

استخالص البيانات، برنامج كمبيوتر لتطبيقات  للفنادق وأماكن اإلقامة، تطبيقات
استخالص البيانات، برنامج كمبيوتر لتطبيقات المقارنة بين األسعار، برنامج 
كمبيوتر لفحص األسعار، برنامج كمبيوتر لدمج البيانات من خدمات الويب، 

برنامج كمبيوتر الستخراج البيانات والتعريفات من مواقع اإلنترنت، أدلة سفر 
، [قابل للتنزيل]، دليل المطار [قابل للتنزيل]، دليل الفنادق واإلقامة [بلة للتنزيلقا]

برنامج التخطيط للرحالت، تطبيق للمقارنة بين األسعار، تطبيقات جوالة 
لتصنيفات المستخدمين، تطبيقات برمجية للتخطيط للرحالت، برنامج للمقارنة بين 

ت، تطبيقات قابلة للتنزيل للمقارنة بين األسعار، تطبيقات جوالة للتخطيط للرحال
األسعار، برنامج تطبيقي ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الالبتوب والهواتف 

الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة 
الجوالة لتوفير تقييمات وتوصيات لألحداث والحانات والمطاعم والفنادق ومناطق 

ذب المحلية، برنامج تطبيقي ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الالبتوب الج
والهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة 

واألجهزة الجوالة لتوفير التصنيفات والتوصيات لشركات الطيران ووكاالت السفر 
لعبارات والقطارات وتأجير عبر اإلنترنت واإلقامة ومقدمي خدمات حجز السكن وا

السيارات والرحالت البحرية ومواقف السيارات في المطار للرحالت اإلجمالية 
وعمليات النقل من وإلى المطار ووجهات السفر ومنتجات السفر وخدمات السفر 

وتأمينات الرحالت، أجهزة تحديد االتجاه، برنامج تطبيق للهواتف الجوالة، 
ألجهزة الجوالة، برنامج تطبيق محوسب للهواتف تطبيقات جوالة، برنامج ل

الجوالة، تطبيقات برمجيات قابلة للتنزيل، برنامج كمبيوتر قابل للتنزيل، برنامج 
قابل للتنزيل من اإلنترنت، برنامج تطبيق قابل للتنزيل للهواتف الذكية، برنامج 

ة الجوالة، برنامج كمبيوتر قابل للتنزيل لنقل البيانات، قسائم قابلة للتنزيل لألجهز
للهواتف الجوالة، منصات برامج كمبيوتر للشبكات االجتماعية، برنامج لنشر 

سطح المكتب، برنامج تطبيق قابل للتنزيل لمقارنة أسعار الطيران وأسعار 
الرحالت، برنامج قابل للتنزيل يسمح بالوصول إلى جهاز مقارنة األسعار فيما 

يل ألجهزة مقارنة األسعار فيما يتعلق بالسفر، يتعلق بالسفر، برنامج قابل للتنز
برنامج تطبيقي ألجهزة مقارنة األسعار فيما يتعلق بالسفر، برنامج تطبيقي يمكن 
المستخدمين من الوصول إلى موقع على اإلنترنت يتيح للمستخدمين تقديم آرائهم 

ات وتصنيفاتهم وقوائم تصنيفاتهم وتعليقاتهم وتوصياتهم بشأن جميع الموضوع
المتعلقة بالسفر، برنامج تطبيقي يسمح للمستخدمين بمشاركة آرائهم وتقييماتهم 
وقوائم تصنيفاتهم وتعليقاتهم وتوصياتهم بشأن وجهات السفر وشركات الطيران 
ووكاالت السفر عبر اإلنترنت ومقدمي خدمات تأجير السيارات وشركات تأجير 

والسكن والحانات والمطاعم  السيارات ومقدمي خدمات حجز اإلقامة والفنادق
واألحداث والجوالت ومشاهدة المعالم السياحية والمتاحف، مناطق الجذب المحلية 

وأماكن الموسيقى والمسارح وسالسل الفنادق ومقدمي خدمات حجز العبارات 
ومشغلي العبارات ومقدمي خدمات حجز السكك الحديدية ومشغلي السكك 

الت البحرية ومنظمي الرحالت البحرية الحديدية ومقدمي خدمات حجز الرح
والنقل من المطار وشركات الحافالت ومقدمي خدمات حجز الحافالت وموفري 

التأمين على السفر والشركات األخرى ذات الصلة بالسفر، برنامج تطبيقي يمكن 
المستخدمين من الوصول إلى آراء وتصنيفات وقوائم تصنيفات وتعليقات 

متعلقة بالسفر وعرضها والبحث عنها، تطبيقات جوالة وتوصيات المستخدمين ال
قابلة للتنزيل والتي تمكن المعلنين من إدارة اإلعالنات في شبكة عالمية، برنامج 
تطبيقي يمكن المعلنين من إدارة اإلعالنات على شبكة عالمية، برنامج تطبيقي 

ة، برنامج يمكن الشركاء والشركات التابعة من إدارة التوصيات في شبكة عالمي
تطبيقي يعرض المعلومات اإلحصائية ومعلومات األداء المتعلقة باإلعالنات 

ومعدالت التحويل وتكلفة النقرة وتكلفة الشراء والمعلومات األخرى ذات الصلة 
باإلعالنات ومعلومات الحساب والفوترة، برنامج تطبيقي يسمح للمستخدمين 

داء المتعلقة باإلعالنات ومعدالت بمشاهدة المعلومات اإلحصائية ومعلومات األ
التحويل وتكلفة النقرة وتكلفة الشراء وغيرها من المعلومات المتعلقة باإلعالنات 

ومعلومات الحساب والفوترة، برنامج تطبيقي يمكن المعلنين من مراقبة 
المعلومات اإلحصائية ومعلومات األداء المتعلقة باإلعالنات ومعدالت التحويل 

رة وتكلفة الشراء وغيرها من المعلومات ذات الصلة باإلعالن وتكلفة النق
ومعلومات الحساب والفوترة، برنامج تطبيقي يتيح للمستخدمين إمكانية توفير 

المعلومات اإلحصائية واألداء المتعلقة بالمبيعات ومعدالت التحويل وتكلفة النقرة 
ت الحساب والفوترة، وتكلفة الشراء ومعلومات أخرى متعلقة باإلعالنات ومعلوما

تطبيقات جوالة للتخطيط للسفر، برنامج تخطيط للسفر قابل للتنزيل ، برنامج 
تطبيقي يمكن المستخدمين من البحث عن عروض السفر ومقارنتها، برنامج 
تطبيقي لتخزين وتجميع وإدارة وتصفية والوصول إلى المعلومات الخاصة، 

من تذاكر السفر وعروض السفر وسلع برنامج المزاد القابل للتنزيل والذي يتض
السفر وخدمات السفر، برنامج قابل للتنزيل للبحث عن عروض السفر ومقارنتها 

وحجزها، تطبيق برمجي يقوم بتصفية نتائج البحث عن الرحالت الجوية 
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manage recommendations in a global network; application software that 
displays statistical and performance information in relation to 
advertising, conversion rates, cost per click, cost per purchase, other 
advertising-related information, account and billing information; 
application software that allows users to display statistical and 
performance information in relation to advertising, conversion rates, 
cost per click, cost per purchase, other advertising-related information, 
account and billing information; application software that allows 
advertisers to monitor statistical and performance information relating 
to advertising, conversion rates, cost per click, cost per purchase, other 
advertising-related information, account and billing information; 
application software that enables users to monitor statistical and 
performance information related to sales, conversion rates, cost per 
click, cost per purchase, other advertising-related information, account 
and billing information; mobile applications for travel planning; 
downloadable travel planning software; application software that 
enables users to search and compare travel offers; application software 
for storing, compiling, managing, filtering and accessing private 
information; downloadable auction software with travel tickets, travel 
offers, travel items and travel services; downloadable software for 
searching, comparing and booking travel offers; application software 
that enables filtering of flight search results and airfares based on price, 
departure and destination airports, arrival and departure times, airlines, 
travel agencies; trip duration, number of stopovers, travel class, credit 
card fees and payment systems, number of bags allowed and other 
available information and parameters; application software that enables 
filtering of hotel and accommodation search results based on cost, 
dates, accommodation category, accommodation type, star ratings, 
rooms, available services, accommodation functions, hotel chain, 
theme, user ratings and reviews and other available information and 
parameters; application software that provides access to a marketplace 
that allows users to buy, sell and exchange travel bookings, travel 
offers, travel-related goods and services; application software for 
desktop computers, laptops, mobile phones, handheld computers, 
portable media players and mobile devices that enables users to search 
and compare offers relating to air travel; application software for 
desktop computers, laptops, mobile phones, handheld computers, 
portable media players and mobile devices that enables users to book 
offers relating to air travel; application software that enables users of 
desktop computers, laptops, mobile phones, handheld computers, 
portable media players and mobile devices to search and compare 
offers relating to travel; application software that enables users to 
compare airfares with bus fares, rail fares, car rental and car sharing 
fares, ferry fares, bus fares and own transportation; application software 
that provides access to a search engine with which users can compare 
travel offers on a map; application software that displays historical and 
forecast airfares; application software that displays historical and 
forecast accommodation costs, car rental prices, rail fares, ferry fares, 
cruise fares, bus fares; application software that provides links to travel 
information; application software that provides access to a marketplace 
for the sale of travel offers; application software that provides a search 
engine that enables users to compare airfares with bus fares, rail fares, 
car rental and car sharing prices, ferry fares, bus fares and own 
transportation; application software that allows users to compare travel 
offers on a map; application software that allows users to search and 
compare air travel offers; application software that allows users to book 
air travel offers; application software that enables users to search and 
compare accommodation offers; application software that enables users 
to book accommodation offers; application software that enables users 
to search, compare and book car rental offers; application software that 
provides access to travel search results; web-based software that 
enables users to search, compare and book rail offers; application 
software that enables users to search, compare and book rail offers; 
application software that allows users to search, compare and book 
travel offers; application software that provides access to Internet travel 
directories; application software that provides access to directories that 
allow users to search, display, sort and filter airfares based on departure 
and destination airports, price, arrival and departure times, airlines, 

وأسعارها على أساس األسعار ومطارات المغادرة والوصول وأوقات الوصول 
كاالت السفر، مدة السفر وعدد التوقفات البينية والمغادرة وشركات الطيران وو

ودرجة السفر ورسوم بطاقات االئتمان وأنظمة الدفع وعدد األمتعة المسموح بها 
وغيرها من المعلومات والمعلمات المتاحة، برنامج تطبيقي يمكن من تصفية 

امة نتائج بحث الفنادق وأماكن اإلقامة استنادا إلى التكلفة والبيانات وفئة اإلق
ونوع اإلقامة وتصنيف النجوم والغرف والخدمات المتاحة وميزات اإلقامة 

وسلسلة الفنادق والموضوع وتقييمات المستخدمين واآلراء والمعلومات األخرى 
والمعلمات المتاحة، برنامج تطبيقي يوفر إمكانية الوصول إلى سوق يتيح 

فر والسلع للمستخدمين شراء وبيع وتبادل حجوزات السفر وعروض الس
والخدمات المتعلقة بالسفر، برنامج تطبيقي ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة 
الالبتوب والهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط 
المحمولة واألجهزة الجوالة التي تمكن المستخدمين من البحث عن العروض 

تطبيقي ألجهزة الكمبيوتر المكتبية  المتعلقة بالسفر الجوي ومقارنتها، برنامج
وأجهزة الالبتوب والهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت 
الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة التي تتيح للمستخدمين حجز عروض 
الرحالت الجوية، برنامج تطبيقي يمكن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية 

تف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت وأجهزة الالبتوب والهوا
الوسائط المحمولة واألجهزة الجوالة من البحث عن عروض السفر ومقارنتها، 
برنامج تطبيقي يسمح للمستخدمين بمقارنة أسعار الرحالت الجوية مع أسعار 
الحافالت وأسعار السكك الحديدية وأسعار السيارات األجرة ومشاركة السيارات 

ار الرحالت وأسعار الحافالت ووسائل النقل الخاصة، برنامج تطبيقي يوفر وأسع
إمكانية الوصول إلى محرك بحث يسمح للمستخدمين بمقارنة عروض السفر على 
الخريطة، برنامج تطبيقي يعرض أسعار الرحالت الجوية التاريخية والمتوقعة، 

وأسعار السيارات  برنامج تطبيقي يعرض أسعار اإلقامة التاريخية والمتوقعة
األجرة وأسعار السكك الحديدية وأسعار العبارات وأسعار الرحالت البحرية 

وأسعار الحافالت، تطبيق برمجي يوفر روابط لمعلومات السفر، برنامج تطبيق 
يوفر إمكانية الوصول إلى السوق لبيع عروض السفر، برنامج تطبيقي يوفر 

سعار الرحالت الجوية مع أسعار محرك بحث يمكن المستخدمين من مقارنة أ
الحافالت وأسعار السكك الحديدية وأسعار السيارات األجرة ومشاركة السيارات 

وأسعار العبارات وأسعار الحافالت ووسائل النقل الخاصة، برنامج تطبيقي يسمح 
للمستخدمين بمقارنة عروض السفر على الخريطة، برنامج تطبيقي يمكن 

عروض السفر الجوي ومقارنتها، تطبيق برمجي  المستخدمين من البحث عن
يسمح للمستخدمين بحجز عروض السفر الجوي، برنامج تطبيقي يمكن 

المستخدمين من البحث عن عروض اإلقامة ومقارنتها، برنامج تطبيقي يسمح 
للمستخدمين بحجز عروض اإلقامة، برنامج تطبيقي يمكن المستخدمين من 

سيارات األجرة، برنامج تطبيق يوفر إمكانية البحث والمقارنة وحجز عروض ال
الوصول إلى نتائج بحث السفر، برنامج مستند إلى الويب يتيح للمستخدمين 

إمكانية البحث والمقارنة وحجز عروض القطار، برنامج تطبيقي يتيح 
للمستخدمين إمكانية البحث عن العروض ومقارنتها وحجزها، برنامج تطبيقي 

لبحث والمقارنة وحجز عروض السفر، برنامج تطبيقي يمكن المستخدمين من ا
يوفر إمكانية الوصول إلى سجالت اإلنترنت، برنامج تطبيقي يوفر إمكانية 

الوصول إلى السجالت التي تتيح للمستخدمين إمكانية حساب األسعار على أساس 
مطار المغادرة والوجهة، السعر، أوقات الوصول والمغادرة، شركات الطيران، 

البحث عن وعرض وتصنيف وتصفية مدة السفر وعدد التوقفات . ء السفروكال
البينية ودرجة السفر ورسوم بطاقات االئتمان وأنظمة الدفع وعدد األمتعة 

المسموح بها وآراء المستخدمين وتقييماتهم وغيرها من المعلومات والمعلمات، 
للمستخدمين برنامج تطبيقي يوفر إمكانية الوصول إلى السجالت التي تتيح 

إمكانية البحث عن وعرض وفرز وتصفية عروض اإلقامة بناء على التكلفة 
والبيانات وفئة اإلقامة ونوع اإلقامة وتصنيف النجوم والغرف والخدمات المتاحة 

وميزات اإلقامة وسلسلة الفنادق والموضوعات وتقييمات المستخدمين 
، برنامج تطبيقي يوفر والمراجعات والمعلومات األخرى والمعلمات المتاحة

إمكانية الوصول إلى الدالئل التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن عروض 
تأجير السيارات وعرضها وفرزها وتصفيتها، برنامج تطبيقي يوفر إمكانية 

الوصول إلى السجالت عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن 
يتها، برنامج تطبيقي يوفر إمكانية عروض السفر وعرضها وفرزها وتصف

الوصول إلى السجالت ذات الصلة بالسفر مع عروض السفر وغيرها من 
المعلومات، برنامج تطبيق يوفر إمكانية الوصول إلى حقول االستعمال التي تمكن 
المعلنين من عرض المعلومات اإلحصائية ومعلومات األداء المتعلقة باإلعالنات، 

كلفة النقرة، تكلفة الشراء، وغيرها من المعلومات المتعلقة معدالت التحويل، ت
باإلعالنات، معلومات الحساب والفوترة، برنامج تطبيق يوفر إمكانية الوصول 
إلى حقول االستعمال التي تسمح للمستخدمين بمشاهدة اإلحصاءات ومعلومات 

كلفة الشراء، األداء المتعلقة بالمبيعات، معدالت التحويل، والقيمة لكل نقرة، وت
وغيرها من المعلومات المتعلقة باإلعالنات، ومعلومات الحساب والفوترة، 

برنامج تطبيقي يوفر إمكانية الوصول إلى برنامج الشبكة الشريكة، برنامج الذكاء 
االصطناعي لمقارنة األسعار في مجال النقل الجوي والنقل، برنامج الذكاء 

نامج الذكاء االصطناعي للبحث وحجز تذاكر االصطناعي لمقارنة أسعار السفر، بر
الطيران، برنامج الذكاء االصطناعي للبحث وحجز القطارات والحافالت 

والعبارات، برنامج الذكاء االصطناعي للبحث وحجز السكن، برنامج الذكاء 
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travel agencies, travel duration, number of stopovers, travel class, credit 
card fees and payment systems, number of bags allowed, user reviews 
and ratings, and other available information and parameters; application 
software that provides access to directories that allow users to search, 
display, sort and filter accommodation offers based on cost, dates, 
accommodation category, accommodation type, star ratings, rooms, 
available services, accommodation functions, hotel chain, theme, user 
ratings and reviews and other available information and parameters; 
application software that provides access to directories that enable 
users to search, display, sort and filter car rental offers; application 
software that provides access to online directories that enable users to 
search, display, sort and filter travel offers; application software that 
provides access to travel-related directories containing travel offers and 
other information; application software that provides access to control 
panels that enable advertisers to display statistical and performance 
information related to advertising, conversion rates, cost per click, cost 
per purchase, other advertising-related information, account and billing 
information; application software that provides access to control panels 
that allows users to display statistical and performance information 
related to sales, conversion rates, value per click, cost per purchase and 
other advertising-related information, account and billing information; 
application software that provides access to partner network software; 
artificial intelligence software for price comparison in the field of air 
travel and transport; artificial intelligence software for price comparison 
of travel; artificial intelligence software for searching and booking airline 
tickets; artificial intelligence software for searching and booking trains, 
buses and ferries; artificial intelligence software for searching and 
booking accommodation; artificial intelligence software for searching 
and booking parking and airport transfers at airports; artificial 
intelligence software for searching and booking rental cars and car 
sharing; artificial intelligence software for searching airfares, train fares, 
bus fares, ferry fares, overnight accommodation prices, car rental and 
car sharing prices; artificial intelligence software for searching travel 
insurance; artificial intelligence software; artificial intelligence and 
machine learning software; voice recognition software; speech 
processors; voice recognisers; voice operated coders; biometric voice 
recognition systems; voice processing systems; digital voice recorders; 
computer software applications, downloadable; application software for 
mobile phones; web application software; business software; 
downloadable software applications; downloadable application software 
for smart phones; computer software for application and database 
integration; web application and server software. 
 

االصطناعي للبحث وحجز أماكن وقوف السيارات ووسائل النقل من المطار في 
كاء االصطناعي للبحث وحجز تأجير السيارات ومشاركة المطارات، برنامج الذ

السيارات، برنامج الذكاء االصطناعي للبحث عن تذاكر الطيران، أسعار تذاكر 
القطار، أسعار الحافالت، أسعار العبارات، أسعار الغرف، السيارات األجرة 

 وأسعار مشاركة السيارات، برنامج الذكاء االصطناعي للبحث عن تأمين السفر،
برنامج الذكاء االصطناعي، برنامج الذكاء االصطناعي وبرامج التعلم اآللي، 
برنامج التعرف على الصوت، معالج الكالم، وحدة التشفير المحكومة صوتيا، 

نظام التعرف على الصوت، نظم التعرف على الصوت البيومترية، أنظمة معالجة 
لتنزيل للهواتف الذكية، الصوت، مسجالت الصوت الرقمية، برنامج تطبيق قابل ل

تطبيقات برمجية قابلة للتنزيل ألجهزة الكمبيوتر، تطبيق البرمجيات للهواتف 
تطبيق برمجي على شبكة اإلنترنت، برنامج شركات، تطبيقات برمجية . الجوالة

قابلة للتنزيل، برنامج تطبيق قابل للتنزيل للهواتف الذكية، برنامج محوسب 
 .البيانات، تطبيقات الويب وبرنامج الخادملالستخدام وتكامل قاعدة 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-175 
Claim Date: 22/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 541-4250: رقم االدعاء

 44/24/4250: تاريخ االدعاء

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

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال : التنازل
 .إذا وردت بمعزل عن العالمة( ارخص طيران)الكلمات 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer software; computer software for operating, installing, 
testing, diagnosing and managing telecommunications 
equipment; computer software for accessing broadband, 
wireless and other telecommunications networks; computer 
software for transmission of voice, data, graphics, sound and 
video by means of broadband or wireless networks; broadband 
wireless equipment, namely telecommunications base stations 
for wireless networking and communications applications; 
antennas for wireless communications apparatus. 

امج الحاسوب لتشغيل وتركيب وفحص وتشخيص وادارة معدات برامج الحاسوب، بر
االتصاالت عن بعد، برامج الحاسوب للوصول الى االتصال عبر النطاق العريض البرودباند 

والالسلكي وغيرها من شبكات االتصاالت عن بعد، برامج الحاسوب الرسال الصوت والبيانات 
ت عبر النطاق العريض والشبكات والرسومات والصوتيات والفيديو بواسطة االتصاال

الالسلكية، معدات االتصاالت عبر النطاق العريض وبالتحديد االتصاالت عن بعد  للمحطات 
االساسية للشبكات الالسلكية وتطبيقات االتصاالت، االنتينا الهوائية لمعدات االتصاالت 

 .الالسلكية

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 77344 
Claim Date: 03/04/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 44822: رقم االدعاء

 28/22/4250: تاريخ االدعاء

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 Avenue N, Seattle, WA 98109, 
United States of America 

، الواليات 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168672 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Batteries for electronic cigarettes, chargers for electronic 
cigarettes 

 للسجائر اإللكترونية و شواحن للسجائر اإللكترونيةبطاريات 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

eaaN tpac lppA: HLH LLC اسم طالب التسجيل اتش ال اتش ال ال سي:  

lpc oapN ty     : ISLE OF MAN جنسية الطالب جزرمان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Grosvenor Court, Albert Road, Ramsey, 
ISLE OF MAN 

 عنوان طالب التسجيل  البيرت رود، رامسي، جزيرة مانغروسفينور كورت، 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . شارع مكة، ص ،522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168603 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568628 الصنف 
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  eBN  
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Operating software for embedded devices; audio sound 
equipment, namely, apparatus and instruments for recording, 
transmission, reception, processing, retrieval, reproduction and 
manipulation of sound and audio signals and effect, namely, 
signal processors, amplifiers, power amplifiers, optical media 
players, equalizers, microphones, headphones, earphones, 
loudspeakers, networking devices; computer software for 
remote control of one or more audio products, namely, 
microphones, mixers, amplifiers, signal processors and 
speakers that is used for control and configuring said audio 
products; mixing consoles, master audio mixing desks for use 
in an audio recording studio; electronic musical recording 
apparatus, namely, electronic effects pedals for use with sound 
amplifier; sound amplifiers for musical instruments and parts 
and fittings thereof; sound reinforcement and reproducing 
apparatus in the nature of bass processors, microphones, 
mixing consoles, signal processors, and cables for electrical 
and optical signal transmission; control apparatus for audio 
signals, signal, sound, surround, effects and voice processors; 
audio loudspeaker systems, transducers, studio monitors, 
computer docking stations, remote controls for speakers and 
amplifiers; audio and video playing and recording equipment, 
namely, televisions, computer software and hardware for 
operating and controlling audio sound systems and musical and 
sound reproducing instruments; integrated computerized, 
electronic system comprised of circuit board, control panel and 
electrical controller and related software for use in accessing 
and controlling slide projectors, video projectors, compact disc 
players, projection screens, lighting systems and other related 
audio/video equipment; Vehicle multimedia and audio systems 
and components, namely, audio speakers, amplifiers, mobile 
phone connectors, navigation systems, control units for 
amplifiers, and audio speaker systems, portable navigation 
devices; Audio and video transmitting apparatus, namely, 
electronic microphone splitters; electronic signal distribution 
hardware primarily used for the distribution of audio and video 
signals, and audio time delay hardware; apparatus for altering 
the tonal characteristics of an audio signal, namely, audio 
compressors, expanders, dynamic characteristics modifiers, 
noise gates, limiters, electronic audio crossovers, and audio 
test apparatus; Electronic transmitters and receivers for Video 
over IP; Application software for cloud computing services; 
Non-downloadable cloud software for the internet of things 
(IoT); computer hardware modules for use in Internet of Things 
(IoT); electronic devices enabling connection to the internet; 
sensors for the Internet of Things; Computer application 
software for smart phones, mobile phones, smart TV and 
handheld electric communication device, which is used for 

برمجيات تشغيل األجهزة المدمجة، المعدات الصوتية السمعية، وتحديدا، أجهزة ومعدات 
ال، استقبال، معالجة، استرداد، استرجاع ومعالجة اإلشارات الصوتية والسمعية تسجيل، إرس

والمؤثرات، وتحديدا، معالجات اإلشارات، مضخمات الصوت، مضخمات قدرة الصوت، برامج 
مشغالت الوسائط المتعددة البصرية، المعاِدالت، ميكروفونات،  سماعات الرأس، سماعات 

التصال عبر الشبكات، برمجيات الحاسب اآللي للتحكم عن األذن، مكبرات الصوت، أجهزة ا
بعد في واحد أو أكثر من المنتجات السمعية، وتحديدا، الميكروفونات، أجهزة مزج األصوات، 
مضخمات الصوت، معالجات اإلشارة، مكبرات الصوت المستخدمة في التحكم في المنتجات 

صوات، أقراص تسجيل الصوت السمعية المذكورة وضبطها، وحدات التشغيل لمزج األ
الرئيسية المستخدمة في إستديوهات تسجيل الصوت، أجهزة التسجيل الموسيقية اإللكترونية، 

الستخدامها مع مضخمات الصوت، مضخمات  aAapNp -تحديدا، وحدة مؤثرات إلكترونية
وع الصوت لآلالت الموسيقية وأجزاء وتركيبات منها، أجهزة تعزيز واسترجاع الصوت من ن

، ميكروفونات، وحدات تشغيل لمزج األصوات، معالجات "باس"معالجات طبقة الصوت 
إلرسال اإلشارات البصرية والكهربية، أجهزة تحكم في اإلشارات ( أسالك) اإلشارة، كابالت 

السمعية، الصوت، الصوت المحيط، معالجات اإلشارات، والصوت، والمؤثرات المحيطة 
مكبرات الصوت السمعية، محوالت الطاقة، مكبرات الصوت  والمؤثرات الصوتية، أنظمة

االحترافية، شاشات االستديوهات، قواعد تركيب أجهزة الحاسوب، أجهزة التحكم عن بعد 
لمكبرات ومضخمات الصوت، معدات تشغيل وتسجيل الصوت والفيديو، وتحديدا، أجهزة 

سمعية والصوتية والتحكم فيها التلفاز، برمجيات وأجهزة الحاسب اآللي لتشغيل األنظمة ال
والمعدات الموسيقية ومعدات استرجاع الصوت، نظام إلكتروني محوسب متكامل يشتمل على 

لوحة دائرة كهربية، لوحات التحكم، وأجهزة التحكم الكهربية والبرمجيات ذات الصلة 
زة البروجكتور والتحكم فيها، أجه -الستخدامها  في الدخول على أجهزة عرض الشرائح

عرض تسجيالت الفيديو، مشغالت األقراص المضغوطة، شاشات عرض البروجكتور، أنظمة 
الفيديو األخرى ذات الصلة، أنظمة الوسائط المتعددة واألنظمة / اإلضاءة واجهزة الصوت

واألجهزة السمعية للمركبات، تحديدا، مكبرات ومضخمات الصوت، موصالت التليفون 
دات تحكم لمضخمات األصوات وأنظمة مكبرات الصوت، أجهزة المحمول، أنظمة المالحة، وح

المالحة المحمولة، أجهزة إرسال الصوت والفيديو، تحديدا، أجهزة توزيع ميكروفونات 
، أجهزة توزيع اإلشارة اإللكترونية (لتوزيع التغذية الداخلة من الميكروفونات)إلكترونية 

وتية والفيديو، أجهزة التأخير الزمني المستخدمة بصفة أساسية فى توزيع اإلشارات الص
الصوتي، أجهزة تغيير الخواص النغمية لإلشارات السمعية، وتحديدا، وحدات ضغط الصوت 

، معاِدالت الخواص (عكس وظيفة ضغط الصوت)السمعية، وحدات تمديد الصوت السمعية
ء، جهاز نويز جيت، ضابط الضوضا -الديناميكية، جهاز التحكم في مرور الصوت من عدمه

، ومعدات (لتقسيم إشارة سمعية إلى أكثر من مدى ترددي)أوديو كروس أوفر-االنتقال السمعي
، EDاختبار الصوت، الناقالت والمستقبالت اإللكترونية لنقل الفيديو عبر شبكة بروتوكوالت 

برمجيات التطبيقات لخدمات الحوسبة السحابية، البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيل 
، وحدات األجهزة الصلبة للحاسب اآللي لالستخدام في إنترنت األشياء (EoI)إلنترنت األشياء 

(Eoc) األجهزة اإللكترونية التي تتيح االتصال باالنترنت، مجّسات إلنترنت األشياء ،(EoI) ،
برمجيات تطبيقات الحاسب اآللي للهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة االتصاالت 
المحمولة، والتي تستخدم لتطبيق إنترنت األشياء، وحدات ضغط وتمديد اإلشارات، ضابطات 
وحدات ضغط اإلشارات، معالجات اإلشارات التناظرية، معالجات اإلشارات الرقمية، وحدات 

تخفيض الضوضاء السمعية، مضخمات الصوت ذات التحكم الفولطي، محددات مسارات 
معاِدالت مكبرات الصوت ذات التحكم بالمعالجات الدقيقة،  اإلشارات السمعية المبرمجة،

 -ووحدات تمديد مدى واستعادة اإلشارات السمعية، شاشات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
CRMلوحات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ،- CRM  لعرض الصور أو الفيديو، أجهزة

، أجهزة CRMpالثنائية الباعثة للضوء الضبط والتحكم اإللكترونية لتشغيل الصمامات 
ومعدات للتحكم في اإلضاءة، أجهزة الحاسب اآللي اللوحية، أجهزة الحاسب اآللي، الهواتف 
المحمولة، الهواتف الذكية، أجهزة الحاسب االلي المحمولة، األجهزة اإللكترونية الرقمية 

وإرسال، واستقبال  القابلة لالرتداء والتي تشمل برمجيات وشاشات عرض الستعراض،
النصوص، ورسائل البريد اإللكتروني، والبيانات، والملفات السمعية، وملفات الصور والفيديو 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Harman International 
Industries, Incorporated 

:اسم طالب التسجيل انكوربوريتيدهارمان انترناشونال اندستريز،   

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329, 
USA 

، الواليات 05840، نورث ريدج، سي إيه .بالبوا بلفد 8122
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168551 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568115 الصنف 
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implementing internet of things; Signal compressors and 
expanders, signal compressor limiters, analog signal 
processors, digital signal processors, audio noise reducers; 
voltage controlled amplifiers; programmed audio signal route 
selectors; microprocessor controlled loudspeaker equalizers, 
and audio signal range expanders and restorers; LED (light 
emitting diode) displays, LED (light emitting diode) panels for 
displaying video or images, electronic regulating and control 
devices for the operation of LEDs (light emitting diodes); 
apparatus and instruments for controlling lighting; Tablet 
computers; computers; mobile phones; smart phones; 
handheld computers; wearable digital electronic devices 
comprised of software and display screens for viewing, sending 
and receiving texts, emails, data, audio, image, video files and 
information; Wearable digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, image and video files; televisions; Multifunctional 
electronic devices for displaying, measuring, and uploading to 
the Internet; wearable computers and wearable computer 
peripherals; Remote control pads for multi-media systems for 
educational purposes and home entertainment theatre systems; 
remote controls featuring a user interface and a keypad for 
multi-media systems for educational purposes and home 
entertainment; remote control pads for audiovisual equipment, 
namely, remote control pads for film and still image projectors, 
remote control pads for DVD players, remote control pads for 
VCRs, and remote control pads for satellite receivers; video and 
audio conferencing equipment, namely, video monitors, audio 
signal processors, audio mixers, microphones, amplifiers, 
loudspeakers, cameras; all aforesaid goods also to use for 
audio systems and mobiles infotainment systems for 
automobile; computer hardware and software for use with 
electronic driving assistance systems for navigation; Computer 
software and hardware for use in streaming live video and 
digital signage for video distribution, audio distribution, and 
video switching systems; Wearable Electronic Devices for 
Providing Physical, visual or Audio Feedback Based on the 
User's Motion, Orientation, Velocity, or Acceleration; Computer 
software for manipulating digital audio information for use in 
audio media applications; computer software for downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audio data video files; Computer 
application software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers, computers, tablets, namely, software for 
noise cancellation enhancement, for enhancing sound in 
headphones, audio speakers, and earbuds; Computer 
application software for smart phones, mobile phones, smart TV 
and handheld electric communication device, which is used for 
implementing internet of things. 

والمعلومات، األجهزة اإللكترونية الرقمية القابلة لالرتداء لتسجيل، وتنظيم، وإرسال، ومعالجة 
ديو، أجهزة واستعراض النصوص، والبيانات، والملفات السمعية، وملفات الصور والفي

التلفاز، األجهزة اإللكترونية متعددة الوظائف للعرض، والقياس، والتحميل على اإلنترنت، 
أجهزة الحاسب اآللي القابلة لالرتداء واألجهزة الطرفية للحاسب اآللي القابلة لالرتداء، 
وحدات التحكم عن بعد ألنظمة الوسائط المتعددة لألغراض التعليمية وأنظمة العرض 

رفيهية المنزلية، وحدات التحكم عن بعد المشتملة على واجهة المستخدم ولوحة مفاتيح الت
ألنظمة الوسائط المتعددة لألغراض التعليمية وأنظمة العرض الترفيهية المنزلية، وحدات 

التحكم عن بعد للمعدات السمعية البصرية، وتحديدا، وحدات التحكم عن بعد ألجهزة عرض 
، وحدات MTMابتة، وحدات التحكم عن بعد لمشغالت األقراص الرقمية األفالم والصور الث

، وحدات التحكم عن بعد لمستقبالت األقمار TEEpالتحكم عن بعد ألجهزة تسجيل الفيديو 
الصناعية، المعدات المستخدمة لعقد المؤتمرات عن بعد السمعية والفيديو، وتحديدا، شاشات 

، أجهزة مزج الصوت، الميكروفونات، مضخمات الصوت، الفيديو، معالجات اإلشارات السمعية
مكبرات الصوت، الكاميرات، جميع السلع السابقة لالستخدام في األنظمة السمعية وأنظمة 

الترفيهية المعلقة لالستخدام في السيارات، المكونات الصلبة  -المواد اإلعالمية المعلوماتية
مساعدة القيادة اإللكترونية للمالحة، برمجيات للحاسب اآللي وبرمجياته لالستخدام مع أنظمة 

الحاسب اآللي ومكوناته الصلبة لالستخدام في البث المباشر لمقاطع الفيديو وتصميم اإلشارات 
الرقمية لتوزيع مقاطع الفيديو، وتوزيع المقاطع السمعية، وأنظمة تحويل الفيديو، األجهزة 

ة االسترجاعية المادية، أو البصرية أو السمعية بناء اإللكترونية القابلة لالرتداء لتزويد التغذي
على حركة، أو اتجاه، أو سرعة، أو عجلة المستخدم، برمجيات الحاسب اآللي لمعالجة 

المعلومات السمعية الرقمية لالستخدام في تطبيقات الوسائط السمعية، برمجيات الحاسب اآللي 
ترميز، وفك ترميز، وتشغيل، وتصنيف لتنزيل، وإرسال، واستقبال، وتحرير، واستخالص، و

وتنظيم الملفات السمعية وملفات البيانات والفيديو، برمجيات التطبيقات للهواتف المحمولة، 
مشغالت الوسائط المحمولة، أجهزة الحاسب اآللي المحمولة، األجهزة اللوحية، وتحديدا، 

، ومكبرات الصوت، برمجيات تعزيز إزالة التشويش، لتعزيز الصوت  في سماعات األذن
وسماعات األذن، برمجيات تطبيقات الحاسب اآللي للهواتف الذكية، والهواتف المحمولة، 

وأجهزة التلفاز الذكية وأجهزة االتصاالت الكهربية المحمولة، والمستخدمة في تطبيق إنترنت 
 .EoIاألشياء 
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   EFlIEeEC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer hardware; computer software, namely, operating 
system software; computer software, namely, operating system 
programs for router management services; computer hardware 
and software for interconnecting, establishing, managing, 
securing, monitoring, controlling, operating, virtualizing, 
optimizing, configuring, deploying, maintaining, accessing and 
troubleshooting router management protocols, network 
infrastructure, and local, wide, and global area networks; 
computer hardware and software for routing and switching, 
transmitting, processing, filtering, analyzing, securing, and 
storing data, video or voice traffic, packets, or other forms of 
communications; computer software for providing security 
functionality in networks, such as providing firewall filters, 
access control, (VPN) virtual private networks, interoperability 
with router security protocols and protection against network 
intrusion and viruses; computer software, namely, open 
network application platform for the development, deployment, 
testing, configuration, monitoring, and hosting of network 
applications; operating system software that hosts computer 
software applications and facilitates interactions with other 
computers and peripherals across enterprise networks; 
computer programs for use in accessing, navigating, browsing, 
and transferring information, and distributing and viewing 
computer programs; computer programs for use in accessing 
and viewing computer network infrastructure and systems; 
programmable computer software application for mobile 
devices, televisions, and other video devices; computer 
software for network management. 

ت مكونات جهاز حاسوب، برمجيات حاسوب، تحديًدا، برمجيات نظام التشغيل، برمجيا
حاسوب، تحديًدا، برامج نظام تشغيل لخدمات إدراة جهاز التوجيه، مكونات وبرمجيات 

حاسوب للتوصيل المشترك، إنشاء، إدارة، تأمين، مراقبة، التحكم في، تشغيل، افتراضية، 
تحسين، تصميم، نشر، صيانة، الوصول إلى واستكشاف األخطاء وإصالحها في بروتوكوالت 

لبنية التحتية للشبكات، وشبكات المناطق المحلية، والكبيرة، والعالمية، إدارة جهاز التوجيه، ا
مكونات وبرمجيات حاسوب لتوجيه وتحويل، إرسال، معالجة، ترشيح، تحليل، تأمين، 

وتخزين بيانات، حركة الفيديو أو الصوت، الحزم، أو صور أخرى لالتصاالت، برمجيات 
سبيل المثال توفير مرشحات الجدار الناري، حاسوب لتوفير وظائف تأمين في شبكات، على 

شبكات خاصة افتراضية، قابلية التشغيل البيني مع بروتوكوالت ( TDl)التحكم في الوصول، 
تأمين جهاز التوجيه والحماية من اختراق الشبكات والفيروسات، برمجيات حاسوب، تحديًدا، 

اقبة، واستضافة تطبيقات منصة تطبيق شبكة مفتوحة لتطوير، نشر، اختبار، تصميم، مر
الشبكة، تشغيل برمجيات نظام التي تستضيف تطبيقات برمجيات حاسوب وتسهل التفاعالت 

مع الحواسيب األخرى واألجهزة الطرفية عبر الشبكات المؤسسية، برامج حاسوب لالستخدام 
في الوصول إلى، التنقل عبر، تصفح، ونقل معلومات، ونشر وعرض برامج حاسوب، برامج 
حاسوب لالستخدام في الوصول إلى وعرض البنية التحتية واألنظمة لشبكات حاسوب، تطبيق 

برمجيات حاسوب قابل للبرمجة لألجهزة المحمولة، أجهزة التلفاز، وأجهزة فيديو أخرى، 
 .برمجيات حاسوب إلدارة الشبكات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88462328 
Claim Date: 06/06/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88264848: رقم االدعاء

 26/26/4250: تاريخ االدعاء

Date of 03/10/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Juniper Networks, Inc. اسم طالب التسجيل .جونيبر نتوركس، إنك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1133 Innovation Way Sunnyvale California 
94089 USA 

الواليات  02280اينوفيشن واي سنيفيل كاليفورنيا  5588
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168548 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  568128 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Vehicle undercarriage inspection systems comprised of 
cameras, platforms for supporting cameras and lighting 
equipment, display monitors, computer hardware and software 
systems for processing images of vehicle undercarriages and 
identifying changes in vehicle undercarriage images; train 
under carriage inspection systems comprised of cameras, 
platforms for supporting cameras and lighting equipment, 
display monitors, computer hardware and software systems for 
processing images of train undercarriages and identifying 
changes in train undercarriage images; automated license plate 
reader systems primarily comprised of cameras and data 
processing hardware and software; vehicle occupant detection 
systems comprised of cameras with illuminators, signal 
processing software, facial detection and recognition software 
and data processing hardware and software; downloadable and 
recorded computer software for use with under-vehicle 
inspection systems for identifying occupants of a vehicle; 
downloadable and recorded computer software for use with 
automated license plate reader systems for identifying 
occupants of a vehicle; downloadable and recorded computer 
software for use with vehicle occupant detection systems for 
identifying the identities of vehicle occupants; container code 
reading systems comprised of cameras, display monitors, 
computer hardware and software systems for reading 
identification markings on containers; vehicle occupant 
detection systems comprised of cameras with illuminators, 
signal processing software, facial detection and recognition 
software and data processing hardware and software; 
downloadable and recorded computer software for use with 
vehicle occupant detection systems for identifying the identities 
of vehicle occupants; computer hardware and downloadable 
and recorded computer software for use with under-vehicle 
inspection systems, train undercarriage inspection systems, 
automated license plate reader systems, vehicle occupant 
detection systems, shipping container code reading systems, 
identity detection systems and vehicle classification systems; 
downloadable and recorded computer software for real-time 
database analytics, custom alerts, watchlist enrollments, and 
reporting in the fields of access control and enterprise security 
systems; automated license plate reader systems primarily 
comprised of cameras and data processing hardware and 
software; downloadable and recorded computer software for 
use with automated license plate reader systems; vehicle 
undercarriage inspection systems, comprised of cameras, 
platforms for supporting cameras and lighting equipment, 
display monitors, computer hardware and software systems for 
processing images of vehicle undercarriages and identifying 
changes in vehicle undercarriage images; downloadable and 

أنظمة فحص الهياكل السفلية للسيارات مكونة من كاميرات، منصات لحمل الكاميرات ومعدات 
اإلضاءة، شاشات عرض، أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لمعالجة صور الهياكل السفلية 

التغيرات في صور الهياكل السفلية للسيارات، أنظمة فحص الهياكل السفلية  للسيارات وتحديد
للقطارات مكونة من كاميرات، منصات لحمل الكاميرات ومعدات اإلضاءة، أجهزة عرض، 

أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لمعالجة صور الهياكل السفلية للقطارات وتحديد التغيرات 
ات، أنظمة قراءة لوحات ترخيص مؤتمتة مكونة بشكل في صور الهياكل السفلية للقطار

أساسي من كاميرات ومكونات وبرمجيات لمعالجة البيانات، أنظمة كشف راكب السيارة مكونة 
من كاميرات ذات أضواء، برمجيات معالجة اإلشارات، برمجيات التعرف على وكشف الوجه 

جلة وقابلة للتنزيل لالستخدام مع ومكونات وبرمجيات معالجة البيانات، برمجيات حاسوبية مس
أنظمة فحص الهياكل السفلية للسيارات لتحديد هوية راكبي السيارات، برمجيات حاسوبية 

قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة قراءة لوحات ترخيص مؤتمتة لتحديد هوية راكب 
كشف راكب سيارة سيارة، برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة 

لتحديد هويات راكبي السيارات، أنظمة قراءة رموز الحاويات مكونة من كاميرات، شاشات 
عرض، أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لقراءة عالمات التعريف على الحاويات، أنظمة 
كشف راكبي السيارات مكونة من كاميرات ذات أضواء، برمجيات معالجة إشارات، برمجيات 

تعرف على الوجه ومكونات وبرمجيات معالجة البيانات، برمجيات حاسوبية قابلة كشف وال
للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة كشف راكبي السيارات لتحديد هويات راكبي السيارات، 

مكونات حاسوبية وبرمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة فحص 
نظمة فحص الهياكل السفلية للقطارات، أنظمة قارئة للوحات الهياكل السفلية للسيارات، أ

ترخيص مؤتمتة، أنظمة كشف راكبي السيارات، أنظمة قراءة رموز حاويات الشحن، أنظمة 
كشف الهويات وأنظمة تصنيف السيارات، برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لتحليالت 

تسجيالت قوائم المراقبة، وإعداد تقارير في قاعدة بيانات الزمن الفعلي، تنبيهات العمالء، 
مجاالت أنظمة التحكم في الوصول وتأمين المؤسسات، أنظمة قارئة للوحات الترخيص 

مؤتمتة مكونة بشكل أساسي من كاميرات ومكونات وبرمجيات معالجة بيانات، برمجيات 
يص مؤتمتة، أنظمة حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة قارئة للوحات الترخ

فحص الهياكل السفلية للسيارات، مكونة من كاميرات، منصات لحمل الكاميرات ومعدات 
اإلضاءة، شاشات عرض، أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لمعالجة صور الهياكل السفلية 

للسيارات وتحديد التغييرات في صور الهياكل السفلية للسيارات، برمجيات قابلة للتنزيل 
لة لالستخدام مع أنظمة فحص الهياكل السفلية للسيارات، أنظمة فحص الهياكل السفلية ومسج

للقطارات مكونة من كاميرات، منصات لحمل الكاميرات ومعدات اإلضاءة، شاشات عرض، 
أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لمعالجة صور الهياكل السفلية للسيارات وتحديد التغيرات 

ية للقطارات، برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع في صور الهياكل السفل
أنظمة فحص الهياكل السفلية للقطارات، أنظمة قراءة رموز حاويات الشحن مكونة من 

كاميرات، شاشات عرض، أنظمة مكونات وبرمجيات حاسوبية لقراءة عالمات التعريف على 
اميرات ذات أضواء، برمجيات معالجة حاويات الشحن، أنظمة كشف الهويات مكونة من ك

إشارات، برمجيات كشف والتعرف على الوجه ومكونات وبرمجيات معالجة البيانات، 
برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لالستخدام مع أنظمة كشف الهويات، أنظمة كشف 

تعرف هويات مكونة من كاميرات ذات أضواء، برمجيات معالجة إشارات، برمجيات كشف وال
على الوجه ومكونات وبرمجيات معالجة البيانات لتأمين المطارات وأنظمة هويات الوجه 

مرتكزة على المشاة أخرى، أنظمة رؤية حاسوبية مؤتمتة مكونة بشكل أساسي من كاميرات 
ومكونات وبرمجيات معالجة بيانات، برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل ومسجلة لتوفير بشكل 

 .يع، ونموذج، ولون، وسنة طراز السيارةتلقائي فئة تصن

Date of 21/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

eaaN tpac lppA: Gatekeeper Inc. طالب التسجيلاسم  .جايتكيبير إنك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 45975 Nokes Blvd., Unit 115 Sterling, 
Virginia 20166 USA USA 

ستيرلينغ، فيرجينيا  551نوكس بلفد، يونيت  21041
 الواليات المتحدة األمريكية 42566

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168618 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568658 الصنف 
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recorded computer software for use with under-vehicle 
inspection systems; train undercarriage inspection systems 
comprised of cameras, platforms for supporting cameras and 
lighting equipment, display monitors, computer hardware and 
software systems for processing images of train undercarriages 
and identifying changes in train undercarriage images; 
downloadable and recorded computer software for use with 
train undercarriage inspection systems; shipping container 
code reading systems comprised of cameras, display monitors, 
computer hardware and software systems for reading 
identification markings on shipping containers; identity 
detection systems comprised of cameras with illuminators, 
signal processing software, facial detection and recognition 
software and data processing hardware and software; 
downloadable and recorded computer software for use with 
identity detection systems; identity detection systems 
comprised of cameras with illuminators, signal processing 
software, facial detection and recognition software and data 
processing hardware and software for airport security or other 
pedestrian based facial identity systems; automated computer 
vision systems primarily comprised of cameras and data 
processing hardware and software; downloadable and recorded 
computer software for automatically providing vehicle make, 
model, color, and year classification. 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88414451 
Claim Date: 03/05/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88252215: رقم االدعاء

 28/21/4250: تاريخ االدعاء

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the words (INTELLIGENT) , 
(SECURITY) if used separately from the Mark. 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات : التنازل
(ElIRCCENRlI ) ،(LREUEEII )إذا وردت بمعزل عن العالمة. 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Measuring tools; tape measures; carpenters' rules; marking 
gauges for joinery purposes; angle gauges; verniers; 
micrometers gauges; tripods for cameras; eyeglasses; electric 
batteries; electric accumulators; battery chargers; electrical 
clothing; electrically heated socks; measuring apparatus, 
namely, laser levels, surveyors' levels, line lasers, laser 
rangefinders, laser direction instruments, bevels, levels, 
distance measuring apparatus, altimeters, clinometers; infrared 
thermometer, not for medical purposes; industrial detectors, 
namely, wall scanners, metal detectors, laser detectors, laser 
scanners for industrial inspection; optical apparatus and 
instruments; electric wires and cables; commutators; armatures 
for use in electrical apparatus; magnetism material and 
apparatus; carbon brushes; print circuits; electric switches; 
electric connectors; current rectifiers; electric connections; 
plugs, sockets and other electric connecting attachments; 
electric junction boxes; capacitors; electric resistances; electric 
control panels; protection devices for personal use against 
accidents, namely, protective helmets, protective masks, safety 
belts other than for vehicle seat and sports equipments, dust 
protective goggles and masks, safety goggles, clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire. 

النجارة،  أدوات القياس،أشرطة قياس،مساطر النجارين،مقاييس وضع العالمات ألغراض
مقاييس زوايا،أجهزة ورنية،مقاييس الميكرومتر،حوامل الكاميرات ثالثية األرجل،النظارات 

الطبية،البطاريات الكهربائية،المراكمات الكهربائية،شواحن البطاريات،األقمشة 
الكهربائية،جوارب مسخنة باستخدام الكهرباء،أجهزة القياس، تحديدا، مستويات الليزر، 

احين، أشعات الليزر الخطية، أجهزة العثور على الليزر، أدوات توجيه الليزر، مستويات المس
الحواف، المستويات، أجهزة قياس المسافة، أجهزة قياس االرتفاع، مقاييس السرعة،مقياس 
الحرارة باألشعة تحت الحمراء، ليست لألغراض الطبية،أجهزة الكشف الصناعية، تحديًدا، 

، أجهزة الكشف عن المعادن، أجهزة الكشف عن الليزر،ماسحات الماسحات الضوئية للجدران
تعمل بالليزر للمعاينة الصناعية،األجهزة واألدوات الضوئية،األسالك والكابالت 

الكهربائية،أجهزة عكس التيار،أعضاء اإلنتاج الكهربائي الستخدامها في األجهزة 
ائر الطباعة،المفاتيح الكهربائية،المواد واألجهزة المغناطيسية،فرش الكربون،دو

الكهربائية،الموصالت الكهربائية، مقومات التيار،التوصيالت الكهربائية، المقابس والمآخذ 
وغيرها من الملحقات المرفقة بصناديق التوصيل الكهربائي،المكثفات،المقاومات 

الكهربائية،لوحات التحكم الكهربائية،أجهزة الحماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث، 
حديدا، الخوذات واألقنعة الواقية وأحزمة األمان، بخالف معدات مقاعد السيارات والمعدات ت

الرياضية،النظارات واألقنعة الواقية من الغبار،نظارات األمان،مالبس الحماية من الحوادث 
 .واإلشعاع والحريق

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: JIANGSU DONGCHENG 
POWER TOOLS CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.جيانغسو دونغتشينغ باور تولز كو  

lpc oapN ty     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address INDUSTRIAL PARK, TIANFEN TOWN, 
QIDONG CITY, JIANGSU, CHINA 

 عنوان طالب التسجيل  اندستلاير بارك، تيانفين تاون، كيدونغ سيتي، جيانغسو، الصين

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168571 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568145 الصنف 



102 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Materials for electricity mains [wires, cables]; Chargers for 
electric batteries; batteries, electric; Headphones; cabinets for 
loudspeakers; sunglasses; telescopes; selfie sticks [hand-held 
monopods]; Covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; rulers [measuring instruments]; Cameras 
[photography]; bathroom scales; Plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; connections for electric lines; 
Rechargeable batteries; microphones; memory cards for video 
game machines; electrical adapters; navigational instruments 

لكهربائية، البطاريات ، شواحن للبطاريات ا[أسالك وكابالت]مواد لخطوط الكهرباء 
الكهربائية، سماعات الرأس، خزانات لمكبرات الصوت، النظارات الشمسية، التلسكوبات 

ادوات تثبيت تدار باليد ذات ]، عصي الصور الشخصية أو التصوير الذاتي (مقراب/منظار)
 أدوات]، أغطية للهواتف الذكية، اغشية واقية معدة للهواتف الذكية، مساطر [قائم واحد
، موازين للحمامات، مآخذ ومقابس وأدوات توصيل [تصوير فوتوغرافي]، كاميرات [القياس
، وصالت للخطوط الكهربائية، بطاريات قابلة للشحن، [التوصيالت الكهربائية]أخرى 

 .الميكروفونات، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو، محوالت كهربائية، أدوات مالحية

Date of 27/10/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: Guangzhou Hongkexiang 
Electronic Technology 
Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.غوانغزهو هونغكيسيانغ اليكترونيك تيكنولوجي كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 08, 7th Floor, No. 55, Xidi Erma Road, 
Liwan District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA 

، اكسيدي ايرما رود، ليوان 11. فلور، نو 4، 28. نو
 غوانغدونغ، الصينديستريكت، غوانغزهو، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ص، شارع مكة، 522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168572 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568144 الصنف 
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   EFFC  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Downloadable mobile applications for facilitating money 
transfer services, electronic funds transfer services, bill 
payment remittance services, electronic processing, 
transmission of payments and payment data and mobile device 
reload. 

تطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل لتسهيل خدمات التحويل لألموال وخدمات تحويل 
ترونية ونقل المدفوعات األموال اإللكترونية وخدمات تحويل دفع الفواتير والمعالجة اإللك

 .وبيانات الدفع وإعادة تعبئة رصيد الهواتف المحمولة

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/662453 
Claim Date: 21/10/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88/664218: رقم االدعاء

 45/52/4250: تاريخ االدعاء

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: PayPal, Inc. اسم طالب التسجيل .بايبال، انك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2211 North First Street, San Jose, 
California  95131 USA 

نورث فيرست ستريت سان خوسيه، كاليفورنيا  4455
 ، الواليات المتحدة األمريكية 01585

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 168536 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568186 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Data processing apparatus; Personal digital assistants [PDAs]; 
Telecommunication apparatus in the form of jewellery; 
Downloadable software applications for mobile phones; Tablet 
computers; Interactive touch screen terminals; Smart glasses; 
Smart watches; Touch screen pens; Wearable computers; Facial 
recognition apparatus; Navigational instruments; Global 
positioning system (GPS) apparatus; Smart phones; Mobile 
telephones; Cell phone straps; Wearable activity trackers; Cell 
phone cases; Cell phone covers; Protective films adapted for 
mobile phone screens; Wearable smart phones; Stands adapted 
for mobile phones; Cabinets for loudspeakers; Wireless 
speakers; Headphones; Wireless headphones; Earphones for 
cellular telephones; Wireless headsets for smart phones; Selfie 
sticks used as smartphone accessories; Selfie lenses; USB 
cables; USB cables for cellphones; Power    adapters; Batteries, 
electric; Battery chargers; Rechargeable batteries; Wireless 
chargers; Battery chargers for mobile phones; Smart 
earphones; Smart headphones; Intelligent earphones; Intelligent 
headphones; Augmented reality glasses; Augmented reality 
headsets; Head mounted augmented reality displays; Virtual 
reality glasses; Virtual reality headsets; Virtual reality gloves; 
Virtual reality hardware; Virtual and augmented reality software; 
Smart speakers; Artificial intelligent speakers; Smart television; 
Notebook computers; Computers; Displays for mobile phones; 
Mobile phone stands for use in vehicles; Power banks; 
Smartbands; Body fat scales; Scales with body mass analysers; 
Chips [integrated circuits]; Electronic chips  .  

أجهزة معالجة البيانات؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية 
مجوهرات؛ تطبيقات البرمجيات القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر  في شكل 

ات الذكية؛ اقالم لمس شاشة تعمل باللمس التفاعلية؛ النظارات الذكية؛ الساع اللوحي؛ محطات 
قابلة لالرتداء؛ أجهزة التعرف على الوجه؛ أدوات مالحية؛ نظام  الشاشة؛ أجهزة كمبيوتر 
الهواتف الذكية؛ الهواتف المحمولة؛ قشط تعليق  ؛ (جي بي اس)تحديد المواقع العالمي 

ية؛ أغطية لالرتداء؛ علب للهواتف الخليو الهواتف النقالة؛ أجهزة تتبع النشاطات القابلة 
المحمول؛ الهواتف الذكية قابلة  للهواتف الخليوي؛ أفالم واقية مكيفة لشاشات الهاتف 

الصوت؛ مكبرات الصوت  لالرتداء؛ حوامل مكييفة للهواتف المحمولة؛ خزائن للمكبرات 
سماعات السلكية  الالسلكية؛ سماعات الرأس؛ سماعات السلكية؛ سماعات للهواتف الخلوية؛ 

سيلفي؛  الذكية؛ عصي الصور الشخصية تستخدم كملحقات للهواتف الذكية؛ عدسات للهواتف 
كابالت يو اس بي؛ كبالت يو اس بي للهواتف المحمولة؛ محوالت الطاقة؛ البطاريات 

الكهربائية؛ شواحن البطاريات؛ بطاريات قابلة للشحن؛ شواحن السلكية؛ شواحن البطاريات  
لألذن؛ذن الذكية؛ سماعات الرأس الذكية؛ سماعات ذكيةالمحمولة؛ سماعات األ للهواتف 

للرأس؛ذكيةسماعاتالواقعالمعزز؛ سماعات الواقع المعزز؛ راكبات الرأس  نظارات
االفتراضي؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ قفازات الواقع  المعززة لعرض الواقع؛ نظارات الواقع 

الواقع االفتراضي المعززة؛ مكبرات الصوت  مج االفتراضي؛ أجهزة الواقع االفتراضي؛ برنا
الذكي؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛  الذكية؛ مكبرات الصوت الذكية اصطناعية؛ التلفزيون 

الهواتف الذكية الستخدامها في  أجهزة الكمبيوتر؛ شاشات العرض للهواتف المحمولة؛حوامل 
تحليل كتلة الجسم؛  سم؛  مقياس مع المركبات؛ بنوك الطاقة؛ أطواق ذكية؛ مقياس دهون الج

  .؛  رقائق ذكية[دوائر متكاملة]رقائق 

Date of 05/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/11/2019  

eaaN tpac lppA: VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD.  

:اسم طالب التسجيل   .، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو  

lpc oapN ty     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  382,#aao KBB,ahsuB,guBhC'nh,
nKhCChBh,ghBhCBKhC,guihB  

، بي بي كاي رود، ووشا، شانغان، دونغوان، 488# 
  غوانغدونغ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -825518ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  10عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168641 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568625 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Solar panels; Solar cells; Solar panels for electricity generation; 
Portable solar panels for generating electricity. 

األلواح الشمسية، الخاليا الشمسية، األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء، األلواح الشمسية 
 .المحمولة لتوليد الكهرباء

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Wio Sun Renewable 
Energy Co. 

:التسجيلاسم طالب  ويه شمس للطاقة المتجددة  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aqaba, P.O. Box 1288, 77110 Jordan,  عنوان طالب التسجيل  األردن  ،  44552، 5488. ب.العقبة، ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 55504عمان  045522ب . ، شارع مكة، ص522رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168656 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568616 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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

اسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة أجهزة الحاسوب وأجهزة الح
وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم وأجهزة الحاسوب الطرفية ( البتوت)الحاسوب المحمولة 

وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها، الشاشات ولوحات المفاتيح وفأرة الحاسوب والطابعات 
أجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد و

ومحركات األقراص ( ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى/ المضمان )المودم 
/ ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة ( وحدة تخزين بيانات رئيسية في الحاسوب)الثابتة 

راص الضوئية، محركات كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األق/ الكتابة ومحركات قراءة 
( معدات تخزين شبكية)األقراص ذات الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية 

وأقراص تخزين ( وحدات تخزين شبكية فرعية)وأقراص القنوات الليفية للتخزين الفرعي 
م ومحركات األشرطة لالستخدا( يستخدم لوصل عدة أجهزة)واجهة نظام الحاسوب الصغيرة 

وشواحن البطاريات ( محطة لتثبيت وشحن األجهزة)في أنظمة الحاسوب، محطات المنافذ 
ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت 

والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب، برمجيات تشغيل الحاسوب واألدوات 
كوحدة واحدة، أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة، بطاقات  المساعدة جميها يباع معا

( وحدة تخزين)، بطاقات الوسائط الذكية (بطاقات تخزين)الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة 
وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة 

ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات 
وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية 
والموصالت الخاصة بمعدات الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة 

وكابالت الحاسوب، ( ملحق حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى/ المضمان )المودم 
جهاز طرفي )برمجيات الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه 

، أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف، الواقيات (حاسوبي لتوجيه رزم البيانات
الحاسوب  وأجهزة( البتوت)ألجهزة الحاسوب الصغيرة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة 

اللوحي، الهواتف المحمولة، الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط التي يمكن ارتداؤها، عصا 
 .التحكم لالستخدام مع أجهزة الحاسوب وسماعات الواقع االفتراضي والنظارات الذكية

Special condition:  Claiming gold color. مع المطالبة باللون الذهبي: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

eaaN tpac lppA: Talal Abu Ghazaleh 
Global-SAL (Offshore) 

:اسم طالب التسجيل (اوف شور. )ل.م.ش–شركة طالل ابو غزاله العالمية   

lpc oapN ty     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beirut- Mousaytbe- Plot 2052/4 Bloc A, 
Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  القسم ايه، لبنان 4214/2العقار رقم  –المصيطبة  -بيروت

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168624 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 568642 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

Surgical apparatus and instruments; surgical ear piercing 
instruments, surgical body piercing instruments. 

 .أجهزة ومعدات جراحية؛ أدوات ثقب األذن الجراحية، أدوات ثقب الجسم الجراحية

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Caress Manufacturing Ltd. اسم طالب التسجيل .كاريس مانيوفاكتشورينغ إل تي دي:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 
Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

ليسيستيرشير إل أالن براي كلوز هنكلي  4كوانتاماتيك هاوس،  
 بي بيه المملكة المتحدة8 52ئي

 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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168658 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 568618 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical apparatus and instruments, medical apparatus and 
instruments, including but not limited to: anaesthetic apparatus, 
armchairs for medical or dental purposes, apparatus for 
artificial respiration, bed vibrators, beds specially made for 
medical purposes, electric blankets for medical purposes, blood 
testing apparatus, body composition monitors, dental apparatus 
and instruments, dentists' armchairs, diagnostic apparatus for 
medical purposes, electrocardiographs, hearing aids, 
incubators for medical purposes, incubators for babies, 
inhalers, injectors for !medical purposes, respirators for 
artificial respiration, testing apparatus for medical purposes / 
apparatus for use in medical analysis. 

أجهزة تخديرء : بما في ذلك وليس الحصر«راحية ،أجهزة و أدوات طبية اجهزة ومعدات ج 
كراسي ذات ذراعين لغايات طبية أو طب األسنان ، أجهزة للتنفس اإلصطناع ، هزازات 

األسرة ، أسرة و بخاصة المصنوعة لغايات طبية ، بطانيات كهربائية لغايات طبية ، أجهزة 
هزة و أدوات طب األسنان، كراسي ذات ذراعين فحص الدم ، مراقبون تركيب الجسم ، أج

 ،مساعدات.لطب األسنان ، أجهزة تشخيص لغايات طبية ، أجهزة كهربائية لتخطيط القلب 
للسمع ، حاضنات لغايات طبية ، حاضنات لألطفال ، أجهزة لالستنشاق ، محاقن لغايات طبية 

 .ة لالستخدام في التحليل الطبي، أجهزة للتنفس االصطناعي ،أجهزة اختبار لغايات طبية أجهز

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة : التنازل
 والوصفية بمعزل عن العالمه

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Taleed for Medical 
Supplier  

:اسم طالب التسجيل تليد للتوريدات الطبية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 145 Mecca Street 3rd Floor Amman jordan  521  عنوان طالب التسجيل  شارع مكة الطابق الثالث عمان االردن 

Applicant for 
Correspondence 

TRIMARK Intellectual Property 

Consulting   P.O.Box 7780 -11118  11118 -  
Rayyan Building, Wadi  Saqra, 
Amman 

 -4482ب .ص  اي ماركترشركة العالمة الثالثية لالستشارات  
 ، وادي صقرة، عمانعمارة الريان  55558

ليغعنوان التب  

Trademark 168451 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 568215 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Medical blood sampling devices; Apparatus for taking blood; 
Blood testing apparatus; Lancets and needles for medical 
purposes, in particular for taking blood samples; Tube holders, 
in particular for tubes with evacuated interior spaces, for 
holding blood; Tubes for holding blood; Tubes with evacuated 
interior spaces and with rubber stoppers, in particular for 
holding blood; Drainage tubes, drainage hoses and cannulae for 
medical and/or clinical purposes; Suction drainage tubes with 
drainage hoses and cannulae for medical and clinical purposes; 
Medical apparatus for taking blood samples; Tubes, containers, 
for isolating nucleic acids, proteins, oligonucleotides, 
polynucleotides and/or mononucleotides contained in blood. 

الدم، أجهزة فحص الدم، المشارط واإلبر ( سحب)أجهزة أخذ عينات الدم الطبية، أجهزة ألخذ 
ات من الدم، حامالت األنابيب وخصوصا لألنابيب ذات لألغراض الطبية وخصوصا ألخذ عين

المساحات الداخلية التي تم إخالؤها لحفظ الدم، أنابيب لحفظ الدم، األنابيب ذات المساحات 
الداخلية التي تم إخالؤها وذات السدادات المطاطية خصوصا لحفظ الدم، أنابيب الصرف 

أو السريرية، أنابيب شفط /الطبية ولألغراض ( قنوات صغيرة)وخراطيم الصرف والقنيات 
لألغراض الطبية والسريرية، أجهزة ( قنوات صغيرة)الصرف مع خراطيم الصرف والقنيات 

طبي ألخذ عينات الدم، أنابيب وعبوات لعزل األحماض النووية والبروتينات وقليل النوكليوتيد 
بوليمر )وكليوتيد وعديد الن( جزيئات قصيرة الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي)

 .أو وحيد النوكليوتيد الموجودة في الدم/و( عضوي يتكون من نوكليوتيد موحود أو أكثر

 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

eaaN tpac lppA: Greiner Bio-One GmbH اسم طالب التسجيل ون جي ام بي اتش-غرينر بيو:  

lpc oapN ty     : AUSTRIA الطالبجنسية  النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bad Haller Strasse 32, 4550 
Kremsmunster, Osterreich, Austria 

 عنوان طالب التسجيل  كريمسمونستر، النمسا 2112، 84باد هالر ستراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ص ، شارع مكة،522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168412 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 568254 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Molecular diagnostic apparatus; fluorescent analyzers for medical 
purposes; medical apparatus for automatically diagnosing, 
reading and interpreting specimens by indirect 
immunofluorescence on cell substrates; tools for medical 
diagnostics; electromedical diagnostic instruments; diagnostic, 
examination, and monitoring equipment; testing instruments for 
medical diagnostic purposes; immunological analysers; electronic 
analyzers for medical purposes; spectrum analyzers for use in 
medical diagnosis; automatic analyzers for medical diagnosis; 
chromatogram analyzers for medical use; blood group analysers 
for medical use; analyzers for tumor cell identification. 

أجهزة التشخيص الجزيئي؛ محلالت الفلورسنت لألغراض الطبية؛ األجهزة الطبية 
للتشخيص التلقائي وقراءة وتفسير العينات عن طريق المناعي غير المباشر على ركائز 

الخلية؛ أدوات التشخيصات الطبية؛ أدوات التشخيص الكهربائية الطبية؛ المعدات 
التشخيصية وللفحص والمراقبة؛ أدوات االختبار ألغراض التشخيص الطبي؛ المحلالت 
المناعية؛ محلالت إلكترونية لألغراض الطبية؛ محلالت الطيف لالستخدام في التشخيص 

تشخيص الطبي والتحليل الكروماتوجرافي لالستخدام الطبي؛ أجهزة التحليل التلقائي لل
 .الطبي؛ أجهزة تحليل فصائل الدم لالستخدام الطبي؛ أجهزة التحليل لتحديد خلية الورم

Special condition:  The registration of this trademark should be in 
orange, red, grey, green, dark green, light blue, blue, fuchsia 
colors according to the print filed with the application. 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي واألحمر : اشتراطات خاصة
والرمادي واألخضر واألخضر الداكن واألزرق الفاتح واألزرق والفوشي وذلك بموجب 

 .النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: A. Menarini Industrie 
Farmaceutiche Riunite 
S.R.L. 

:اسم طالب التسجيل ال.ار.ميناريني انداستري فارماسيوتيك ريونايت اس.ايه  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Dei Sette Santi, 3, 50131 Firenze, Italy  عنوان طالب التسجيل  فايرنز، ايطاليا 12585, 8فيا دي سيت سانتي رقم 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .صللملكيه الفكريهسابا وشركاهم  
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168503 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 568128 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Ovens gas; Kitchen ranges [ovens]; Hearths; Air conditioners; 
Refrigerators; Water cooling apparatus; fans; Barbecues; 
Roasters; Burners; Chandeliers; Coffee machines, electric; 
Coffee percolators, electric; Coffee roasters; Cooking utensils, 
electric; Driers (Hair-);  Electric lamps; lighters; Heating 
apparatus; Microwave ovens [cooking apparatus];  

اجهزة تبريد )كولر : المطبخ؛ صوبات مدافئ؛ ثالجات؛ مكيفات[ أفران]افران غاز؛ مواقد 
ت ؛ مراوح؛ شوايات؛ محمصات؛ مواقد؛ ثريات؛ مكنات كهربائية لصنع القهوة؛ غاليا(المياه

كهربائية للقهوة؛ محمصات بن؛ أواني طهو كهربائية؛ مجففات شعر؛ مصابيح ( أباريق)
 [أجهزة طهو]كهربائية؛ قداحات؛ أجهزة تسخين؛ أفران ميكروويف 

Date of 22/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/11/2018  

eaaN tpac lppA: Golden Start Electric 
Supplies Manufacturing & 
trading   

:اسم طالب التسجيل البداية الذهبية لصناعة وتجارة االجهزة الكهربائية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Rajim, In front of the Industrial 
complexes, Sahab, Jordan 

 عنوان طالب التسجيل  سحاب، األردنالرجيم، مقابل التجمعات الصناعية، 

Applicant for 
Correspondence 

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

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
  55852رمز بريدي  - 524241

 

ليغعنوان التب  

Trademark 168481 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568285 الصنف 
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  IREDlFOFEC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; air conditioners for vehicles; air-conditioning 
apparatus; air-conditioning installations; air cooling apparatus; 
air filtering installations; air purifying apparatus and machines; 
air reheaters; boiler pipes [tubes] for heating installations; 
cooling appliances and installations; cooling installations and 
machines; cooling installations for water; cooling installations 
for liquids; evaporators; fans [air-conditioning]; fans [parts of 
air-conditioning installations]; filters for air conditioning; gas 
condensers, other than parts of machines; desalination plants; 
desalination apparatus; desalination installations; desalination 
units; water desalination plants; heat accumulators; heat 
exchangers, other than parts of machines; heat exchangers for 
chemical processing; heating apparatus; heating apparatus for 
solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; heating 
installations; heat regenerators; hot air apparatus; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; safety 
accessories for water or gas apparatus and pipes; steam 
boilers, other than parts of machines; steam generating 
installations; water filtering apparatus; water purification 
installations; water purifying apparatus and machines; water 
supply installations. 

د، التجفيف، التهوية، إمداد المياه أجهزة لإلنارة، التدفئة، توليد البخار، الطهو، التبري
واألغراض الصحية؛ مكيفات هواء للمركبات؛ أجهزة تكييف الهواء؛ منشآت التهوية 

والتكييف؛ أجهزة تبريد الهواء؛ منشآت ترشيح الهواء؛ أجهزة ومكنات تنقية الهواء؛ مواسير 
تبريد؛ منشآت تبريد المراجل لمنشآت التدفئة؛ أدوات ومنشآت تبريد؛ منشآت وآالت [ أنابيب]

أجزاء من ]؛ مراوح [لتكييف الهواء]للماء؛ منشآت تبريد للسوائل؛ أجهزة تبخير؛ مراوح 
تكييف الهواء؛ مكثفات غازية، بخالف أجزاء ( فالتر)؛ مرشحات [منشآت تكييف الهواء

لة اآلالت؛ وحدات إزالة الملوحة؛ ـأجهزة إزالة الملوحة؛ منشآت إزالة الملوحة؛ وحدات إزا
الملوحة؛محطات إزالة ملوحة المياه؛ مركمات حرارية؛ مبادالت حرارية، ليست أجزاء آالت؛ 
مبادالت حرارية للمعالجة الكيميائية؛ أجهزة تسخين؛ أجهزة لتسخين الوقود الصلب أو السائل 

أو الغازي؛ مراجل تسخين؛ منشآت التسخين؛ أجهزة إعادة توليد الحرارة؛ أجهزة تدار 
لساخن؛ لوازم تنظيم ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز؛ لوازم السالمة ألجهزة بالهواء ا

ومواسير الماء أو الغاز؛ مراجل بخار، بخالف أجزاء اآلالت؛ منشآت توليد البخار؛ تمديدات 
 .ترشيح المياه؛ منشآت تنقية الماء؛ أجهزة وآالت لتنقية الماء؛ منشآت إمداد المياه

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017952829 
Claim Date: 10/09/2018 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 254014840: رقم االدعاء

 52/20/4258: تاريخ االدعاء

  

  

 

Date of 13/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/02/2019  

eaaN tpac lppA: Technoform Caprano + 
Brunnhofer GmbH 

:اسم طالب التسجيل برونهوفر جي ام بي اتش +تكنوفورم كابرانو   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, GERMANY  عنوان طالب التسجيل  ،.  كاسيل، ألمانيا 82554،  8فريديريخسبالتز 

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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168668 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568668 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

beverage cooling apparatus; cooling installations and 
machines; refrigerating display cabinets; refrigerating 
chambers; ice machines and apparatus; cool boxes, electric; 
refrigerating appliances and installations; refrigerators; 
automatic defrosting device for refrigerator; absorber for 
refrigerators; refrigerating cabinets; refrigerating containers; 
freezers; refrigerating apparatus and machines; air 
conditioners. 

أجهزة تبريد المشروبات؛ منشآت وآالت تبريد؛ خزائن عرض مبردة؛  حجيرات تبريد؛ آالت 
وأجهزة لصنع الثلج؛ صناديق التبريد الكهربائية؛ أجهزة ومنشآت تبريد؛ ثالجات؛ أجهزة 

تيكية للثالجات؛ مخمدات للثالجات؛ حجرات تبريد؛ أوعية تبريد؛ إزالة الصقيع اأوتوما
 .مجمدات؛ أجهزة وآالت تبريد؛ مكيفات هواء

 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

eaaN tpac lppA: CHANGHONG MEILING 
COMPANY LIMITED 

:اسم طالب التسجيل تشانغ هونغ ميلينغ كمبني ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2163 HAO, LIANHUALU ECONOMIC-
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, 
HEFEISHI ANHUI 230000 CHINA 

تكنولوجيكال  –هاو، ليان هوا لو إكونوميك  4568
 ، الصين482222ديفيلومبمنت إيريا، هفيشي أنهوي 

 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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168694 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568602 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lamps, sockets for electric lights, lighting apparatus and 
installations, chandeliers. ceiling lights, germicidal lamps for 
purifying air, miners' lamps,  lights, electric, for Christmas trees, 
searchlights, street lamps, aquarium lights, light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus, fluorescent tube 

مصابيح ، مآخذ لألضواء الكهربائية، أجهزة ومنشآت لإلضاءة، ثريات، أضواء السقف، 
هواء، مصابيح مناجم، أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية ال

أضواء كاشفة، مصابيح للشوارع ، أضواء أحواض السمك، أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية 
 ، مصباح فلورية(CRM)للضوء 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

eaaN tpac lppA: Zhejiang Yankon Group 
Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .، إل تي دي.زهيجيانغ يانكون جروب كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.568 West Renmin Avenue, CAOE 
Street, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang, 
China. 

ويست رنمين أفنيو، سي أيه أوه ئي ستريت، شانغيو،  168رقم 
 شاوكسينغ، زهيجانغ، الصين

 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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168695 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568601 الصنف 



115 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electric heaters; heating filaments; electric; apparatus for steam 
generating; tobacco roaster; cooling installations for tobacco 

التبغ، سخانات كهربائية،أسالك التدفئة الرفيعة الكهربائية، أجهزة لتوليد البخار، محمصات 
 منشآت التبريد للتبغ

Special condition:  Claiming blue color مع المطالبة باللون األزرق: اشتراطات خاصة 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  25/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : 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، دايجيون، جمهورية كوريا -جيل ،دايديوك -، بيوتكوت45

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168423 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568248 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus for steam 
generating; tobacco roasters; cooling installations for tobacco 

سخانات كهربائية، أسالك التدفئة الرفيعة الكهربائية، أجهزة لتوليد البخار، محمصات التبغ، 
 منشآت التبريد للتبغ

Special condition:  Claiming blue color مع المطالبة باللون األزرق: اشتراطات خاصة 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION  اسم طالب التسجيل تي آند جي كوربوريشنكيه:  

lpc oapN ty     : 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، دايجيون، جمهورية كوريا -جيل ،دايديوك -بيوتكوت 45

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صللملكية الفكريةأبو غزالة  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168555 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568111 الصنف 
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Goods/Services التالية الخدمات/من اجل البضائع 

Air cooling apparatus; air-conditioning installations; air-
conditioning apparatus; cooking stoves / cookers; cooking 
apparatus and installations; cooling installations and machines; 
cooling appliances and installations; fans [air-conditioning]; 
fans [parts of air-conditioning installations]; filters for air 
conditioning; freezers; kitchen ranges [ovens]; laundry dryers, 
electric; microwave ovens for industrialpurposes; multicookers; 
refrigerating cabinets; refrigerating apparatus and machines; 
refrigerating chambers / walk-in refrigerators; refrigerating 
containers; refrigerating appliances and installations; 
refrigerating display cabinets; refrigerators; stoves [heating 
apparatus]; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; water heaters; water heaters [apparatus] 

الطباخات؛ / أجهزة تبريد الهواء؛ تجهيزات التكييف؛ أجهزة تكييف الهواء؛ مواقد الطبخ 
تكييف )أجهزة ومعدات الطبخ؛ منشآت وآالت تبريد؛ أدوات وتجهيزات التبريد؛ مراوح 

واء؛ المجمدات؛ مواقد ؛ فالتر تكييف اله[أجزاء من تجهيزات تكييف الهواء]؛ مراوح (الهواء
المطبخ؛ مجففات الغسيل الكهربائية؛ أفران الميكروويف لألغراض الصناعية؛ [ أفران]

الثالجات / الطباخات متعددة الوظائف؛ حجرات التبريد؛ أجهزة وآالت تبريد؛ غرف التبريد 
واقد الكبيرة؛ أوعية تبريد؛ أجهزة ومنشآت التبريد؛ خزائن العرض المبردة؛ الثالجات؛ م

؛ سخانات الماء؛ سخانات ماء (تكييف الهواء)؛ تجهيزات وأجهزة التهوية [أجهزة تسخين]
 [أجهزة]

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Exeed Industries L.L.C. اسم طالب التسجيل .م.م.إكسيد الصناعية ذ:  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address EBMI HO, industrial city of Abu Dhabi, P 
.O. Box No.28866, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

، 4مكاتب شركة إي بي أم أي، مدينة أبو ظبي الصناعية أيكاد 
 ، أبو ظبي، االمارات العربية المتحدة48866صندوق بريد  رقم 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes, namely, smart home apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes; smart home connected LED lighting 
systems, namely, LED modules, power supplies and 

wiring; smart home connected lighting fixtures for 
cabinets, pantries, work spaces, sheds, shelving units, 
and cupboards; smart home connected power outage 
lighting systems in the nature of electric lighting fixtures, 
namely, smart home connected power failure backup 
safety lighting; WiFi-enabled lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary apparatus; internet of things 
(IoT) enabled lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary apparatus; WiFi enabled LED lighting 
systems, namely, LED modules, power supplies and 
wiring; WiFi enabled lighting fixtures for cabinets, 
pantries, work spaces, sheds, shelving units, and 
cupboards; WiFi enabled power outage lighting systems in 
the nature of electric lighting fixtures, namely, WiFi 
enabled power failure backup safety lighting; internet of 
things (IoT) enabled LED lighting systems, namely, LED 
modules, power supplies and wiring; internet of things 
(IoT) enabled lighting fixtures for cabinets, pantries, 
work spaces, sheds, shelving units, and cupboards; 
internet of things (IoT) enabled power outage lighting 
systems in the nature of electric lighting fixtures, namely, 
internet of things (IoT) enabled power failure backup 
safety lighting; WiFi enabled lighting fixtures and ceiling 
fans; internet of things (IoT) enabled lighting fixtures and 
ceiling fans; smart lighting fixtures; smart ceiling fans; 
voice responsive lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary apparatus; voice responsive lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary apparatus; voice 
responsive LED lighting systems, namely, LED modules, 
power supplies and wiring; voice responsive lighting 
fixtures for cabinets, pantries, work spaces, sheds, 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات 
المياه واألغراض الصحّية  وبالتحديد األجهزة المنزلية الذكية لإلضاءة والتدفئة وتوليد 

البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحّية، 
ءة الثنائية الباعثة للضوء المتصلة بالمنازل الذكية وبالتحديد وحدات صمامات اإلضا

ومزودات الطاقة واألسالك، ( ال إي دي)وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
وحدات اإلضاءة المتصلة بالمنازل الذكية للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 

إلستخدام عند انقطاع التيار والرفوف  والخزائن، أنظمة اإلضاءة ل( الحظائر)
الكهربائي المتصلة بالمنازل الذكية وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في 

التيار الكهربائي المتصل بالمنازل الذكية، اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 
لواي والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحّية  المدعمة با

فاي، اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات 
المياه واألغراض الصحّية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، وحدات صمامات 
اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء المدعمة بالواي فاي وبالتحديد وحدات الصمامات 

ومزودات الطاقة واألسالك، وحدات اإلضاءة ( ال إي دي) الثنائية الباعثة للضوء
والرفوف والخزائن المدعمة ( الحظائر)للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 

بالواي فاي، أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي المدعمة بالواي 
تيار الكهربائي المدعمة فاي وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في ال

بالواي فاي، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء المدعمة بالشبكة 
( ال إي دي)المعلوماتّية لألشياء وبالتحديد وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

ومزودات الطاقة واألسالك، وحدات اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل 
والرفوف والخزائن المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، أنظمة ( لحظائرا)والسقيفة 

اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء 
وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار الكهربائي المدعمة بالشبكة 

ت اإلضاءة ومراوح السقف المدعمة بالواي فاي، وحدات المعلوماتّية لألشياء، وحدا
اإلضاءة ومراوح السقف المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، وحدات اإلضاءة 
الذكية، مراوح السقف الذكية، اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد 

مل صوتيا، وحدات والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحّية  التي تع
صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء التي تعمل صوتيا وبالتحديد وحدات 

ومزودات الطاقة واألسالك، وحدات ( ال إي دي)الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
والرفوف والخزائن ( الحظائر)اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 

ة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي التي تعمل التي تعمل صوتيا، أنظم
صوتيا وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار الكهربائي التي تعمل 

صوتيا، مصابيح اإلنارة الذكية، مصابيح اإلنارة المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، 
ابيح اإلنارة التي تعمل صوتيا، األضواء مصابيح اإلنارة المدعمة بالواي فاي، مص

المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء وبالتحديد أضواء الدراجات الهوائية وأضواء 
األسقف وأضواء االعياد الكهربائية واالضواء الليلية الكهربائية وأعمدة وحدات االنارة 

ألضواء المدعمة والثريات واألضواء التي تعلّق على الجدران وأضواء القراءة، ا
بالواي فاي وبالتحديد أضواء الدراجات الهوائية وأضواء األسقف وأضواء االعياد 
الكهربائية واالضواء الليلية الكهربائية وأعمدة وحدات االنارة والثريات واألضواء 

التي تعلّق على الجدران وأضواء القراءة، األضواء التي تعمل صوتيا وبالتحديد أضواء 
لهوائية وأضواء األسقف وأضواء االعياد الكهربائية واالضواء الليلية الدراجات ا

الكهربائية وأعمدة وحدات االنارة والثريات واألضواء التي تعلّق على الجدران 
وأضواء القراءة، وحدات االضاءة الخارجية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء 

مصابيح اإلنارة الكهربائية ووحدات وبالتحديد أضواء األرصفة المثبتة في االرض و
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shelving units, and cupboards; voice responsive power 
outage lighting systems in the nature of electric lighting 
fixtures, namely, voice responsive power failure backup 
safety lighting; smart flashlights; internet of things (IoT) 
enabled flashlights; WiFi enabled flashlights; voice 
responsive flashlights; internet of things (IoT) enabled 
lights, namely, bicycle lights, ceiling lights, electric 
holiday lights, electric night lights, light post luminaires, 
chandeliers, wall lights, reading lights; WiFi enabled 
lights, namely, bicycle lights, ceiling lights, electric 
holiday lights, electric night lights, light post luminaires, 
chandeliers, wall lights, reading lights; voice responsive 
lights, namely, bicycle lights, ceiling lights, electric 
holiday lights, electric night lights, light post luminaires, 
chandeliers, wall lights, reading lights; internet of things 
(IoT) outdoor lighting, namely, paver lights, electric 

torches, lanterns for lighting, lighting tubes, lamps for 
outdoor use, outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, lights for automatic vending machines, 
landscape lighting installations, and mobile light towers; 
WiFi enabled outdoor lighting, namely, paver lights, 
electric torches, lanterns for lighting, lighting tubes, 
lamps for outdoor use, outdoor solar powered lighting 
units and fixtures, lights for automatic vending machines, 
landscape lighting installations, and mobile light towers; 
voice responsive outdoor lighting, namely, paver lights, 
electric torches, lanterns for lighting, lighting tubes, 
lamps for outdoor use, outdoor solar powered lighting 
units and fixtures, lights for automatic vending machines, 
landscape lighting installations, and mobile light towers; 
internet of things (IoT) enabled electric lanterns and oil 
lanterns; WiFi enabled electric lanterns and oil lanterns; 
voice responsive electric lanterns and oil lanterns; 
internet of things (IoT) enabled bulbs, namely, light 
bulbs, electric light bulbs, lamp bulbs, fluorescent electric 
light bulbs, halogen light bulbs, incandescent light bulbs, 
led light bulbs, miniature light bulbs; WiFi enabled bulbs, 
namely, light bulbs, electric light bulbs, lamp bulbs, 
fluorescent electric light bulbs, halogen light bulbs, 
incandescent light bulbs, led light bulbs, miniature light 
bulbs; voice responsive bulbs, namely, light bulbs, electric 
light bulbs, lamp bulbs, fluorescent electric light bulbs, 
halogen light bulbs, incandescent light bulbs, led light 
bulbs, miniature light bulbs; internet of things (IoT) 
enabled household appliances, namely, convection ovens, 
temperature-controlled wine cellars, electric frying pans, 
microwave ovens, cooking ovens, baking ovens, gas cook 
tops, combination steamers and ovens, ice-making 
machines, refrigerators, freezers, laundry dryers in the 
nature of clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, heaters, namely, electric beverage heaters, 
electric heaters for infant food, electric heaters for babies' 
bottles, and electric heaters for commercial use; WiFi 
enabled household appliances, namely, convection ovens, 
temperature-controlled wine cellars, electric frying pans, 
microwave ovens, cooking ovens, baking ovens, gas cook 
tops, combination steamers and ovens, ice-making 
machines, refrigerators, freezers, laundry dryers in the 
nature of clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, heaters, namely, electric beverage heaters, 
electric heaters for infant food, electric heaters for babies' 

bottles, and electric heaters for commercial use; voice 
responsive household appliances, namely, convection 
ovens, temperature-controlled wine cellars, electric frying 
pans, microwave ovens, cooking ovens, baking ovens, gas 

اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابيح 
لالستخدام الخارجي ووحدات اإلضاءة الخارجية التي تعمل على الطاقة الشمسية 

وتجهيزاتها ومصابيح ماكينات البيع االوتوماتيكية وتركيبات اضاءة المناظر الطبيعية 
اج االضاءة المتحركة والنقالة، وحدات االضاءة الخارجية المدعمة بالواي فاي وأبر

وبالتحديد أضواء األرصفة المثبتة في االرض ومصابيح اإلنارة الكهربائية ووحدات 
اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابيح 

ة التي تعمل على الطاقة الشمسية لالستخدام الخارجي ووحدات اإلضاءة الخارجي
وتجهيزاتها ومصابيح ماكينات البيع االوتوماتيكية وتركيبات اضاءة المناظر الطبيعية 

وأبراج االضاءة المتحركة والنقالة، وحدات االضاءة الخارجية التي تعمل صوتيا 
ت وبالتحديد أضواء األرصفة المثبتة في االرض ومصابيح اإلنارة الكهربائية ووحدا

اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابيح 
لالستخدام الخارجي ووحدات اإلضاءة الخارجية التي تعمل على الطاقة الشمسية 

وتجهيزاتها ومصابيح ماكينات البيع االوتوماتيكية وتركيبات اضاءة المناظر الطبيعية 
لمصابيح االلكترونية ومصابيح الزيت المدعمة وأبراج االضاءة المتحركة والنقالة، ا

بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، المصابيح االلكترونية ومصابيح الزيت المدعمة بالواي 
فاي، المصابيح االلكترونية ومصابيح الزيت التي تعمل صوتيا، المصابيح المدعمة 

بيح الضوء الكهربائية بالشبكة المعلوماتّية لألشياء وبالتحديد المصابيح الضوئية ومصا
ومصابيح االضواء ومصابيح أضواء فلورسنت الكهربائية ومصابيح أضواء الهالوجين 

والمصابيح الكهربائية المتوهجة ووحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء 
والمصابيح المكهربائية المصغرة، المصابيح المدعمة بالواي فاي وبالتحديد المصابيح 

مصابيح الضوء الكهربائية ومصابيح االضواء ومصابيح أضواء فلورسنت الضوئية و
الكهربائية ومصابيح أضواء الهالوجين والمصابيح الكهربائية المتوهجة ووحدات 

صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء والمصابيح المكهربائية المصغرة، المصابيح 
ية ومصابيح الضوء الكهربائية التي تعمل صوتيا فاي وبالتحديد المصابيح الضوئ

ومصابيح االضواء ومصابيح أضواء فلورسنت الكهربائية ومصابيح أضواء الهالوجين 
والمصابيح الكهربائية المتوهجة ووحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء 
والمصابيح المكهربائية المصغرة، األجهزة المنزلية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية 

شياء وبالتحديد األفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري بأقبية النبيذ لأل
والمقالي الكهربائية أفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز ومواقد الغاز 

المكونة من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات صنع الثلج 
نشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة التخلص والبرادات والثالجات و

من الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا سخانات 
المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانات الكهربائية 

زة المنزلية لزجاحات األطفال والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري، األجه
المدعمة بالواي فاي وبالتحديد االفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري 
بأقبية النبيذ والمقالي الكهربائية أفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز 

ومواقد الغاز المكونة من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات 
لثلج والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة صنع ا

التخلص من الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا 
سخانات المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانات 

ة لالستعمال التجاري، األجهزة الكهربائية لزجاحات األطفال والسخانات الكهربائي
المنزلية التي تعمل صوتيا وبالتحديد االفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم 

الحراري بأقبية النبيذ والمقالي الكهربائية وأفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران 
وبالبخار  الَخبز ومواقد الغاز المكونة من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي

وماكينات صنع الثلج والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات 
المالبس وأجهزة التخلص من الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء 

والسخانات وتحديدا سخانات المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية 
طفال والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري، والسخانات الكهربائية لزجاحات األ

األجهزة المنزلية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء وبالتحديد سخانات الفناء 
الكهربائية والسخانات االشعاعية الكهربائية لالغراض المنزلية وسخانات الغاز للفناء 

المنزلية المدعمة بالواي والسخانات الكهربائية المحمولة وسخانات الماء، األجهزة 
فاي وبالتحديد سخانات الفناء الكهربائية والسخانات االشعاعية الكهربائية لالغراض 

المنزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات الكهربائية المحمولة وسخانات الماء، 
األجهزة المنزلية التي تعمل صوتيا وبالتحديد سخانات الفناء الكهربائية والسخانات 

الشعاعية الكهربائية لالغراض المنزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات الكهربائية ا
المحمولة وسخانات الماء، محضرات الخبز المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء 
والمتمثلة بماكينات تحضير الخبز، محضرات الخبز المدعمة بالواي فاي والمتمثلة 

الخبز التي تعمل صوتيا والمتمثلة بماكينات تحضير بماكينات تحضير الخبز، محضرات 
الخبز، آالت صنع البوظة الكهربائية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء، آالت صنع 
البوظة الكهربائية المدعمة بالواي فاي، آالت صنع البوظة التي تعمل صوتيا، االطباق 

( للطهي)ياء، االطباق الساخنة المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألش( للطهي)الساخنة 
التي تعمل صوتيا، االجهزة ( للطهي)المدعمة بالواي فاي، الصفائح الساخنة 

الكهربائية المدعمة بالشبكة المعلوماتّية لألشياء وبالتحديد معدات الطهي بالضغط 
ن والمواقد الكهربائية البطيئة وأفران الطهي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة م

الطبقة العلوية فقط والمواقد الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف 
ومطحنة حبوب البن الكهربائية وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات القهوة 

الكهربائية والشوايات الكهربائية وقدور ( الفطائر)الكهربائية وآالت صنع الوافلز 
ات السندويتشات الكهربائية والمحمصات الفوندو مع مصدر حراري ومحمص



120 

 

 

cook tops, combination steamers and ovens, ice-making 
machines, refrigerators, freezers, laundry dryers in the 
nature of clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, heaters, namely, electric beverage heaters, 
electric heaters for infant food, electric heaters for babies' 
bottles, and electric heaters for commercial use; internet 
of things (IoT) enabled household appliances, namely, 
electric patio heaters, electric radiant heaters for 
household purposes, gas patio heaters, portable electric 
heaters, water heaters; WiFi enabled household 
appliances, namely, electric patio heaters, electric radiant 
heaters for household purposes, gas patio heaters, 
portable electric heaters, water heaters; voice responsive 
household appliances, namely, electric patio heaters, 
electric radiant heaters for household purposes, gas patio 
heaters, portable electric heaters, water heaters; internet 

of things (IoT) enabled bread makers in the nature of 
bread baking machines; WiFi enabled bread makers in the 
nature of bread baking machines; voice responsive bread 
makers in the nature of bread baking machines; internet 
of things (IoT) enabled electric ice-cream makers; WiFi 
enabled electric ice-cream makers; voice responsive ice-
cream makers; internet of things (IoT) enabled hot 
plates; WiFi enabled hot plates; voice responsive hot 
plates; Internet of things (IoT) enabled electric 
appliances, namely, pressure cookers, electric slow 
cookers, electric cooking ovens, electric cook tops, 
electric stoves, self-cleaning electric cooking ovens, 
electric coffee grinders, electric coffee makers, electric 
coffee percolators, automatic electric waffle makers, 
electric barbecue grills, fondue pots with heat source, 
electric sandwich toasters, electric toasters, electric 
kettles, immersion heaters, electric baby food warmers, 
sterilizers; WiFi enabled electric appliances, namely, 
pressure cookers, electric slow cookers, electric cooking 
ovens, electric cook tops, electric stoves, self-cleaning 
electric cooking ovens, electric coffee grinders, electric 
coffee makers, electric coffee percolators, automatic 
electric waffle makers, electric barbecue grills, fondue 
pots with heat source, electric sandwich toasters, electric 
toasters, electric kettles, immersion heaters, electric baby 
food warmers, sterilizers; voice responsive electric 
appliances, namely, pressure cookers, electric slow 
cookers, electric cooking ovens, electric cook tops, 
electric stoves, self-cleaning electric cooking ovens, 
electric coffee grinders, electric coffee makers, electric 
coffee percolators, automatic electric waffle makers, 
electric barbecue grills, fondue pots with heat source, 
electric sandwich toasters, electric toasters, electric 
kettles, immersion heaters, electric baby food warmers, 
sterilizers; internet of things (IoT) enabled electric 
appliances, namely, electric yogurt makers, electric 
hotplates, electric egg cookers, automatic electric coffee 
machines, facial saunas, infrared lamps, electronic facial 
steamers, whirlpool baths, heating pads not for medical 
purposes, hair dryers, electric espresso machines, electric 
coffee machines, electric coffee filter machines in the 
nature of coffee filters not of paper being part of electric 
coffee makers, electric espresso machines, electric mocha 
machines in the nature of coffee machines, electric rice 
cookers, electric kettles, electric blankets, not for medical 

purposes, electric fans, electric deep fryers; WiFi enabled 
electric appliances, namely, electric yogurt makers, 
electric hotplates, electric egg cookers, automatic electric 
coffee machines, facial saunas, infrared lamps, electronic 

الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات الكهربائية بالتغطيس والسخانات 
الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم، األجهزة الكهربائية المدعمة بالواي فاي 

الكهربائية  وبالتحديد معدات الطهي بالضغط والمواقد الكهربائية البطيئة وأفران الطهي
والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة العلوية فقط والمواقد الكهربائية وأفران الطهي 

الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب البن الكهربائية وآالت تحضير القهوة 
الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائية وآالت صنع الوافلز الكهربائية والشوايات 

دور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات السندويتشات الكهربائية الكهربائية وق
والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات الكهربائية بالتغطيس 

والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم، االجهزة الكهربائية التي تعمل 
كهربائية البطيئة وأفران الطهي بالصوت وبالتحديد معدات الطهي بالضغط والمواقد ال

الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة العلوية فقط والمواقد الكهربائية 
وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب البن الكهربائية وآالت تحضير 

بائية القهوة الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائية وآالت صنع الوافلز الكهر
والشوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات السندويتشات 

الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات الكهربائية 
بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم، االجهزة الكهربائية 

لألشياء وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية والصفائح  المدعمة بالشبكة المعلوماتّية
والمواقد الكهربائية لطهي البيض واالت تحضير القهوة ( للطهي)الساخنة الكهربائية 

الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء األشعة تحت الحمراء 
ووسادات التسخين غير  وأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية

المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو 
واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية المتمثلة في مصافي 

القهوة غير المصنوعة من الورق كأجزاء من اآلالت الكهربائية لتحضير ( مرشحات)
لكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير الموكا القهوة واآلالت ا

المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ الرز واالباريق الكهربائية 
والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح الكهربائية والمقالي 

دعمة بالواي فاي وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية العميقة، االجهزة الكهربائية الم
والمواقد الكهربائية لطهي البيض ( للطهي)الكهربائية والصفائح الساخنة الكهربائية 

وآالت تحضير القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء 
المائية األشعة تحت الحمراء وأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات 

ووسادات التسخين غير المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية 
لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية 

القهوة غير المصنوعة من الورق كأجزاء من اآلالت ( مرشحات)المتمثلة في مصافي 
آلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية الكهربائية لتحضير القهوة وا

لتحضير الموكا المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ االرز 
واالباريق الكهربائية والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح 

ائية التي تعمل صوتيا الكهربائية والمقالي الكهربائية العميقة، األجهزة الكهرب
والمواقد ( للطهي)وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية والصفائح الساخنة الكهربائية 

الكهربائية لطهي البيض وآالت تحضير القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة 
الساونا للوجه وأضواء األشعة تحت الحمراء وأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاطس 

امات المائية ووسادات التسخين غير المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر الدو
واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي 

القهوة غير المصنوعة من الورق ( مرشحات)القهوة الكهربائية المتمثلة في مصافي 
وة واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو كأجزاء من اآلالت الكهربائية لتحضير القه

واآلالت الكهربائية لتحضير الموكا المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية 
لطبخ الرز واالباريق الكهربائية والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية 

اءة والتدفئة وتوليد والمراوح الكهربائية والمقالي الكهربائية العميقة، أجهزة اإلض
البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحّية 

وبالتحديد أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية 
وإمدادات المياه واألغراض الصحّية المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية 

بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، وحدات صمامات اإلضاءة  مرتبطة
ال إي )الثنائية الباعثة للضوء وبالتحديد وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

ومزودات الطاقة واألسالك المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية ( دي
تجابة صوتيا، وحدات اإلضاءة للخزائن مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالس

والرفوف والخزائن المزودة ببرامج ( الحظائر)والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 
حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة 

ءة صوتيا، أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي وبالتحديد االضا
االحتياطية عند حدوث خلل في التيار الكهربائي المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء 
حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، أجهزة 

اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه 
رامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة واألغراض الصحّية المزودة بب

بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، وحدات اإلضاءة ومراوح السقف 
المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية 

لألشياء واالستجابة صوتيا، مصابيح اإلنارة المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب 
تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، األجهزة المنزلية 

وبالتحديد األفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري بأقبية النبيذ والمقالي 
الكهربائية وأفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز ومواقد الغاز المكونة من 

فقط وأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات صنع الثلج والبرادات  الطبقة العلوية
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facial steamers, whirlpool baths, heating pads not for 
medical purposes, hair dryers, electric espresso machines, 
electric coffee machines, electric coffee filter machines in 
the nature of coffee filters not of paper being part of 
electric coffee makers, electric espresso machines, 
electric mocha machines in the nature of coffee machines, 
electric rice cookers, electric kettles, electric blankets, not 
for medical purposes, electric fans, electric deep fryers; 
voice responsive electric appliances, namely, electric 
yogurt makers, electric hotplates, electric egg cookers, 
automatic electric coffee machines, facial saunas, infrared 
lamps, electronic facial steamers, whirlpool baths, heating 
pads not for medical purposes, hair dryers, electric 
espresso machines, electric coffee machines, electric 
coffee filter machines in the nature of coffee filters not of 
paper being part of electric coffee makers, electric 

espresso machines, electric mocha machines in the nature 
of coffee machines, electric rice cookers, electric kettles, 
electric blankets, not for medical purposes, electric fans, 
electric deep fryers; apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes with software and hardware for 
internet of things (IoT) and voice responsiveness; LED 
lighting systems, namely, LED modules, power supplies 
and wiring with software and hardware for internet of 
things (IoT) and voice responsiveness; lighting fixtures 
for cabinets, pantries, work spaces, sheds, shelving units, 
and cupboards with software and hardware for internet of 
things (IoT) and voice responsiveness; power outage 
lighting systems in the nature of electric lighting fixtures, 
namely, power failure backup safety lighting with 
software and hardware for internet of things (IoT) and 
voice responsiveness; lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary apparatus with software and hardware for 
internet of things (IoT) and voice responsiveness; lighting 
fixtures and ceiling fans with software and hardware for 
internet of things (IoT) and voice responsiveness; 
flashlights with hardware and software for internet of 
things (IoT) and voice responsiveness; household 
appliances, namely, convection ovens, temperature-
controlled wine cellars, electric frying pans, microwave 
ovens, cooking ovens, baking ovens, gas cook tops, 
combination steamers and ovens, ice-making machines, 
refrigerators, freezers, laundry dryers in the nature of 
clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, heaters, namely, electric beverage heaters, 
electric heaters for infant food, electric heaters for babies' 
bottles, and electric heaters for commercial use with 
hardware and software for internet of things (IoT) and 
voice responsiveness; household appliances, namely, 
electric patio heaters, electric radiant heaters for 
household purposes, gas patio heaters, portable electric 
heaters, water heaters with hardware and software for 
internet of things (IoT) and voice responsiveness; bread 
makers in the nature of bread baking machines with 
hardware and software for internet of things (IoT) and 
voice responsiveness; electric ice-cream makers with 

hardware and software for internet of things (IoT) and 
voice responsiveness; electric appliances, namely, 
pressure cookers, electric slow cookers, electric cooking 
ovens, electric cook tops, electric stoves, self-cleaning 

والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة التخلص من الرطوبة 
وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا سخانات المشروبات 

ت الكهربائية لزجاحات األطفال الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانا
والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب 
تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، األجهزة المنزلية 
وبالتحديد سخانات الفناء الكهربائية والسخانات االشعاعية الكهربائية لالغراض 

منزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات الكهربائية المحمولة وسخانات الماء ال
المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية 
لألشياء واالستجابة صوتيا، محضرات الخبز والمتمثلة بماكينات تحضير الخبز 

بطة بالشبكة المعلوماتية المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرت
لألشياء واالستجابة صوتيا، آالت صنع البوظة الكهربائية المزودة ببرامج حاسوب 
وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، 
االجهزة الكهربائية المدعمة وبالتحديد معدات الطهي بالضغط والمواقد الكهربائية 

وأفران الطهي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة العلوية فقط البطيئة 
والمواقد الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب البن 

الكهربائية وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائية وآالت صنع 
لكهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات الوافلز الكهربائية والشوايات ا

السندويتشات الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات 
الكهربائية بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم المزودة 

تية لألشياء ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوما
واالستجابة صوتيا، االجهزة الكهربائية وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية 

والمواقد الكهربائية لطهي البيض وآالت ( للطهي)والصفائح الساخنة الكهربائية 
تحضير القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء األشعة تحت 

الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية ووسادات التسخين الحمراء وأجهزة بخار 
غير المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية لتحضير 

اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية المتمثلة في 
آلالت الكهربائية القهوة غير المصنوعة من الورق كأجزاء من ا( مرشحات)مصافي 

لتحضير القهوة واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير 
الموكا المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ الرز واالباريق 

الكهربائية والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح الكهربائية 
كهربائية العميقة المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة والمقالي ال

 .بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا
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electric cooking ovens, electric coffee grinders, electric 
coffee makers, electric coffee percolators, automatic 
electric waffle makers, electric barbecue grills, fondue 
pots with heat source, electric sandwich toasters, electric 
toasters, electric kettles, immersion heaters, electric baby 
food warmers, sterilizers with hardware and software for 
internet of things (IoT) and voice responsiveness; electric 
appliances, namely, electric yogurt makers, electric 
hotplates, electric egg cookers, automatic electric coffee 
machines, facial saunas, infrared lamps, electronic facial 
steamers, whirlpool baths, heating pads not for medical 
purposes, hair dryers, electric espresso machines, electric 
coffee machines, electric coffee filter machines in the 
nature of coffee filters not of paper being part of electric 
coffee makers, electric espresso machines, electric mocha 
machines in the nature of coffee machines, electric rice 

cookers, electric kettles, electric blankets, not for medical 
purposes, electric fans, electric deep fryers with hardware 
and software for internet of things (IoT) and voice 
responsiveness 
Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 77675 
Claim Date: 15/05/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 44641: رقم االدعاء
 51/21/4250: اءتاريخ االدع
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

LED lamps; LED light bulbs; Dehumidifiers for household use; 
Electric cooking ovens; Electric clothes management apparatus 
in the nature of garment steamers for household purposes;  
Electric clothes management machines for drying clothes for 
household purpose; Air purifier; Filters for air purifiers; Electric 
fans; Air conditioners; Outdoor condensers, namely, outdoor air 
condensers for air conditioners; Cooking apparatus and 
installations; Electric refrigerators; Electric ranges; Electric 
laundry dryers; Microwave ovens; Apparatus for cooking, 
namely, cooktops. 

، أضوية المصابيح الكهربائية ذات (CRM)صابيح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء الم
، مزيالت الرطوبة لالستخدام المنزلي، أفران الطبخ (CRM)الصمام الثنائي الباعث للضوء 

الكهربائية، أجهزة تنسيق وتدبير المالبس الكهربائية على طبيعة مكاوي المالبس بالبخار 
آالت تنسيق وتدبير المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس لألغراض لألغراض المنزلية، 

لتنقية الهواء، المراوح الكهربائية، مكيفات ( فالتر)المنزلية، منقيات الهواء، مرشحات 
الهواء، مكثفات الهواء الخارجي وبالتحديد مكثفات الهواء الخارجي لمكيفات الهواء، أجهزة 

مواقد كهربائية، مجففات الغسيل الكهربائية، أفران  ومنشآت الطبخ، ثالجات كهربائية،
 .الميكروويف، أجهزة للطهي وبالتحديد أسطح مواقد الطبخ

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 70-2019-0000500 
Claim Date: 24/04/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2222122-4250-42: رقم االدعاء

 42/22/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.سامسونج اليكترونيكس كو  

lpc oapN ty     : KOREA الطالبجنسية  كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

-سي، جيونجي-جو، سوون-رو، يونجتونج-، سامسونج540
 دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168585 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568181 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lighting apparatus and installations; Cooking utensils, electric; 
Refrigerating containers; Air conditioning installations; Electric 
hair dryers; Water supply installations; Water heating 
installations; Faucets for pipes; Floor drain; Anti-splash tap 
nozzles; Bath fittings; Wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; Sanitary apparatus and installations; Heaters for 
washing; Solar energy water heater; Water softening apparatus 
and installations; Pocket warmers. 

أجهزة وتجهيزات اإلضاءة، أواني الطبخ الكهربائية، أوعية تبريد، منشآت تكييف الهواء، 
كهربائية، منشآت تزويد بالمياه، منشآت تسخين المياه، الحنفيات [ جففاتم]مجففات شعر 

ماء الحنفيات، لوازم ( تناثر)لألنابيب، مصرف االرض، فوهات منع انتشار ( الصنابير)
، أجهزة وتمديدات صحية، سخانات (أجزاء تجهيزات صحية)للحمام، أحواض غسل األيدي 

الماء العسر، ( تلطيف)ة، أجهزة وتجهيزات تنقية للغسيل، سخانات المياه بالطاقة الشمسي
 .مدفئات الجيب

 

Date of 17/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/11/2019  

eaaN tpac lppA: Yiwu Hanssmart Sanitary 
Ware Firm 

:اسم طالب التسجيل ييوو هانسمارت سانيتاري وير فيرم  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. F4-19001 Yiwu International Trade 
Mart, Zhejiang, China 

ييوو انترناشونال تريد مارت، تشيجيانغ،  50225-2اف. نو
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522أبوغزالة بناية رقم مجموعة طالل 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168594 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 568102 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

,Chinese lanterns, Electric lamps , Lamp casings ,Lamp ,light 
bulbs ,Light diffusers ,Light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus ,Street lamps 

اداوت نشر الضوء , بصيالت مصابيح ,اغلفة مصابيح  ,مصابيح كهربائية,مصابيح صينية
 مصابيح للشوارع,( NAa)أجهزة اضاءة ب ,

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (bareeq li ti tiknolojia tarsheed al taqah ltd 
)if used separately from the mark 

بريق )هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ان تسجيل : التنازل
 بمعزل عن العالمه( لتكنولوجيا ترشيد الطاقة

 

Date of 19/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/01/2020  

eaaN tpac lppA: Bareeq li Tiknolojia 
Tarsheed Al Taqah Ltd 

:اسم طالب التسجيل بريق لتكنولوجيا ترشيد الطاقه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address aqaba/king talal street, P.O.Box: 12- 77110  عنوان طالب التسجيل  44552,   54:ب.االقتصاديه الخاصه  ، صالمنطقه /العقبه 

Applicant for 
Correspondence 

aqaba/king talal street, P.O.Box: 12- 77110  ليغعنوان التب 44552,   54:ب.المنطقه االقتصاديه الخاصه  ، ص/العقبه  

Trademark 168626 Class 11 11 التجاريةرقم العالمة  568646 الصنف  
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Parts for vehicles, namely, shock absorbers, struts, mufflers, 
brakes, brake drums, brake rotors, brake shoes, brake master 
cylinders, brake pads, brake discs, windshield wiper blades and 
windshield washer pumps, oil seals, clutches, clutch bearings, 
clutch linings, clutch seals, driveline roller bearings for vehicle 
drivelines, automotive sealers, wheel bearings, power steering 
hoses, electric steering gears, brake hydraulics and clutch 
hydraulics, center links, drag links, bushings, alignment shims; 
steering and suspension systems and parts for steering and 
suspension systems for land vehicles, namely, ball joints, 
bushing kits, tie rod ends, sleeves, stabilizer kits and sockets, 
coil springs, control arms, idler arms and pitman arms, king 
bolts, rack and pinion bellows, rubber shackles, steering 
couplers, steering stabilizers, suspension sway bar links, drag 
links, center links, track bars, hub assemblies, universal joints; 
parts and fittings for land vehicles. 

لصدمات والدعامات وكاتمات الصوت والفرامل  واسطوانة قطع للمركبات وبالتحديد ماصات ا
واسطوانات دوران للفرامل ودعسات الفرامل واسطوانات (  فك المكبح للضغط)الفرامل 

الفرامل الرئيسية ووسادات الفرامل وأقراص الفرامل وشفرات ماسحات الزجاج األمامي 
وابض ومحامل القابض الزجاج األمامي وسدادات الزيت وق( رشاشات)ومضخات غسالة 

وبطانات القابض وسدادات القابض ومحامل أسطوانة مجموعة الحركة لمجموعة محركات 
( اآللية المساعدة)المركبات وسدادات للسيارات ومحامل العجالت وخراطيم توجيه الحركة 

وتروس التوجيه الكهربائية وهيدروليكيات الفرامل وهيدروليكات القابض والوصالت 
، أنظمة التوجيه (جعلها بخط مستوي)وروابط السحب والبطانات وحشوات المحاذاة المركزية 

والتعليق وأجزاء أنظمة التوجيه والتعليق للمركبات األرضية وبالتحديد مفاصل كروية 
ومجموعات البطانات وطرفيات قضبان الربط  والخراطيم وأطقم التثبيت ومآخذ التوصيل 

وأذرع التوصيل وبرغي افقي ( ذراع داعمة)أذرع العاطل ونوابض لولبية وأذرع التحكم و 
وأغالل ( مانع تسريب الماء واألوساخ الى قضيب الربط الداخلي)ومنفاخ الحامل التروس 

المطاط وأدوات توصيل التوجيه ومثبتات التوجيه ووصالت قضيب التعليق المعلق وروابط 
ر والوصالت العالمية، قطع غيار السحب ووصالت المركز وقضبان التثبيت ومجموعات المحو

 .وتجهيزات المركبات البرية

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018018775 
Claim Date: 04/02/2019 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 258258441: رقم االدعاء

 22/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

eaaN tpac lppA: DRiV IP LLC اسم طالب التسجيل سي درايف آي بيه ال ال:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 
19801 U.S.A. 

الواليات  50825اورانج ستريت، ويلمنغتون، ديالوير  5420
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168421 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568245 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

السيارات؛ سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 الكهربائية ذات خاليا الوقود الهيدروجينية

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141366 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2525866-4250-22: االدعاءرقم 

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404ار او، سيوتشو جي يو، سيؤول، -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168482 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568284 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

السيارات؛ سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 الكهربائية ذات خاليا الوقود الهيدروجينية

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141359 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 525810-4250-22: رقم االدعاء

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404يو، سيؤول، ار او، سيوتشو جي -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168478 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568248 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

السيارات؛ سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 ئية ذات خاليا الوقود الهيدروجينيةالكهربا

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141363 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 525868-4250-22: رقم االدعاء

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404ار او، سيوتشو جي يو، سيؤول، -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص قمصيةمكتب نادر جميل  
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168477 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568244 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

السيارات؛ سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 الكهربائية ذات خاليا الوقود الهيدروجينية

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141364 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2525862-4250-22: االدعاءرقم 

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404ار او، سيوتشو جي يو، سيؤول، -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168483 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568288 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ السيارات؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 الكهربائية ذات خاليا الوقود الهيدروجينية

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141367 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 525864-4250-22: رقم االدعاء

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404يو، سيؤول، ار او، سيوتشو جي -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168480 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568282 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles; passenger cars; vans; sports cars; electric cars; 
hybrid cars; sport utility vehicles; light trucks; hydrogen fuel 
cell electric cars. 

السيارات؛ سيارات الركاب؛ الشاحنات المغلقة؛ السيارات الرياضية؛ السيارات الكهربائية؛ 
السيارات الهجينة؛ المركبات الرياضية ذات الدفع الرباعي؛ الشاحنة الخفيفة؛ السيارات 

 خاليا الوقود الهيدروجينية الكهربائية ذات

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0141358 
Claim Date: 11/09/2019 

 BD: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 42502525818-22: رقم االدعاء

 55/20/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Hyundai Motor Company اسم طالب التسجيل هيونداي موتور كومباني:  

lpc oapN ty     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
06797, Republic of Korea 

، 26404ار او، سيوتشو جي يو، سيؤول، -هيوليونج, 54
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص قمصيةمكتب نادر جميل  
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168479 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568240 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 rbags for vehicles, , brakes for vehicles, hoods for vehicles 
shorns for vehicles ,spoilers for vehicles vehicle tires, alarm 
systems for motor vehicles brake drums for vehicles , fitted 
covers for vehicles fuel tanks for land vehicles ,gear wheels for 
land vehicles hot air balloons ,hubs For vehicle wheels 
suspension for vehicles ,for land vehicles Combustion candle 
for vehicles 

سبويلرات , أبواق للمركبات , أغطية للمركبات, الفرامل للمركبات, أكياس هوائية للمركبات 
أغطية مركبة ,ارات درمات الفرامل للمركباتإطارات السيارات ؛ ونظم اإلنذار للسي للمركبات

عحالت والعتاد للمركبات البرية بالونات المواء ,الوقود للمركبات اليرية  للمركبات خزانات
بواجي المركبات , للمركبات البرية ,محاور لعحالت لسيارة تعليق للمركبات , الساخين

 ( . شمعات االحتراق)

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

eaaN tpac lppA: Autoexcellence For 
Service & Parts Co .Ltd  

:اسم طالب التسجيل الشركة المتميزة لخدمات قطع االليات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Saleem ben harth street 12, 
Amman, P.O.Box: 144367, 11814 

شارع سليم بن حارث /المنطقة الصناعية /البيادر / عمان 
 55852, 522864:ب.، عمان  ، ص 54عماره/

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman, Saleem ben harth street 12, 
Amman, P.O.Box: 144367, 11814 

شارع سليم بن حارث /المنطقة الصناعية /البيادر / عمان 
 55852, 522864:ب.، عمان  ، ص 54عماره/

ليغعنوان التب  

Trademark 168456 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568216 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof. 

والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت والشاحنات ( فان)السيارات وعربات النقل المغلقة 
 .الخاصة بها( اإلكسسوارات)والباصات والحافالت والمركبات الكهربائية واألجزاء والملحقات 

 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA: Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha (Also Trading As 
Toyota Motor Corporation) 

:اسم طالب التسجيل (وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن)تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان -شي، ايشي  -تشو، تويوتا  -، تويوتا 5

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168578 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568148 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof. 

والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت والشاحنات ( فان)السيارات وعربات النقل المغلقة 
 .الخاصة بها( اإلكسسوارات)والباصات والحافالت والمركبات الكهربائية واألجزاء والملحقات 

 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA: Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha (Also Trading As 
Toyota Motor Corporation) 

:اسم طالب التسجيل (وتتاجر باسم تويوتا موتور كوربوريشن)تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا   

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان -شي، ايشي  -تشو، تويوتا  -، تويوتا 5

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168577 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568144 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Motor buses; cars; caravans; bodies for vehicles حافالت؛ عربات؛ بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبيرة؛ هياكل مركبات 

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Limited liability company 
«Automobile plant «GAZ». 

:اسم طالب التسجيل ."غاز"اوتوموبيل بالنت "ليمتد اليبلتي كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 
603004, Russian Federation 

، االتحاد 628222، بروسبيكت اليشا، نيزهني نوفجورود، 1
 الروسي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168491 Class 12 12 العالمة التجاريةرقم  568205 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobiles; sports cars; vans [vehicles]; motor trucks; buses; 
electric vehicles. 

ذات )، الشاحنات اآللية [مركبات( ]فان)السيارات، سيارات رياضية، عربات مغلقة 
 .مركبات كهربائية، (الباصات)، الحافالت (المحركات

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0076928 
Claim Date: 17/05/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2246048-4250-22: رقم االدعاء

 54/21/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 20/10/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

eaaN tpac lppA: KIA MOTORS 
CORPORATION 

:اسم طالب التسجيل كيا موتورز كوربوريشن  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، سيؤول، كوريا -رو، سيوتشو  -، هيولوينج 54

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168529 Class 12 12 التجاريةرقم العالمة  568140 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Automobile tires, inner tubes for pneumatic tires, tires for 
vehicle wheels 

 ، االنابيب الداخلية لالطارات الهوائية، اطارات لدواليب السيارات( عجالت)اطارات السيارات

 

Date of 22/10/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: Wanli Tire Corporation 
Limited 

:اسم طالب التسجيل وانلي تاير كوربوريشن ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NO.3 WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA 

،  وانلي رود، اوتو كونجهوا، جوانجزهو، جوانجدونج، 8رقم 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168469 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568260 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Automobiles and their parts and fittings. السيارات وأجزائها ولوازمها. 

 

Date of 12/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

eaaN tpac lppA: SUBARU CORPORATION اسم طالب التسجيل سوبارو كوربوريشين:  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 8-42-5عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-، ايبيسو، شيبويا 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص غزالة للملكية الفكريةأبو  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168623 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 568648 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Jewellery; earrings; body jewellery and ear jewellery used to 
first pierce the ear and body for ornamental purposes; pre-
sterilized ear piercing studs; pre-sterilized body piercing studs. 

مجوهرات؛ أقراط؛ مجوهرات الجسم ومجوهرات األذن التي تستخدم في ثقب األذن والجسم 
ألول مرة لغايات الزينة؛ رصائع ثقب األذن المعقمة مسبقاً؛ رصائع ثقب الجسم المعقمة 

 .مسبقاً 

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Caress Manufacturing Ltd.  اسم طالب التسجيل .ديكاريس مانيوفاكتشورينغ إل تي:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 
Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  4كوانتاماتيك هاوس،  
 بي بيه المملكة المتحدة8 52ئي

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168657 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 568614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Watches incorporating MP3 players; Necklaces; Rings [jewelry]; 
Wristwatches; Clocks; Watchbands; Parts and fittings for 
watches; Watch straps; Electronic clocks and watches; Control 
clocks (master clocks); Watches incorporating cameras; 
Bracelets (jewelry). 

، [مجوهرات]، القالئد، خواتم (CD8)الساعات التي تتضمن مشغالت وسائط الصوت الرقمي 
ساعات اليد، أجزاء وتركيبات للساعات، ( أربطة)أشرطة  ساعات المعصم، ساعات الحائط،

الساعات )األشرطة لساعات اليد، ساعات الحائط وساعات اليد اإللكترونية، ساعات التحكم 
 (.مجوهرات)، الساعات المدمجة بالكاميرات، أساور (الرئيسية

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 70-2019-0000500 
Claim Date: 24/04/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2222122-4250-42: رقم االدعاء

 42/22/4250: تاريخ االدعاء

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.سامسونج اليكترونيكس كو  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

-سي، جيونجي-جو، سوون-رو، يونجتونج-، سامسونج540
 دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168584 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 568182 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cardboard, paper, printing paper, magazine paper. ورق مقوى، ورق، ورق طباعة، ورق مجالت. 

Priority claim:  Claim Country: NO 
Claim No.: 201901933 
Claim Date: 11/02/2019 

 lF: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 425025088: رقم االدعاء

 55/24/4250: تاريخ االدعاء

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Norske Skog AS (a limited 
liability company 
organized under the laws 
of Norway) 

شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين ) نورسكي سكوغ أيه إس 
 (النرويج

:اسم طالب التسجيل  

lpc oapN ty     : NORWAY جنسية الطالب نرويج: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Karenslyst allé 49, 0279 Oslo, Norway,  أوسلو،  2440، 20كارينساليست ألي : عنوان طلب التسجيل
 النرويج  

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -العلي، عمانهليل، منطقة تالع 

ليغعنوان التب  

Trademark 168696 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568606 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

printed matter, pamphlets, catalogues, calendars, namely; 
printed publications; advertising boards of paper or cardboard; 
signboards of cardboard; pouches and bags included in this 
class, paper and cardboard and goods made thereof, stationery, 
guidelines 

المطبوعات ، الكراسات ، الكتالوجات ، الرزنامات  وخاصة؛ منشورات مطبوعة ؛ لوحات 
أو الورق المقوى؛ الفتات من الورق المقوى ؛ االكياس والشنط المتضمنة  اإلعالن من الورق

في هذا الصنف الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد ، القرطاسية والنشرات 
 التوجيهيه

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Salem 
Bibars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street 
Mohammed Raja Al - Abushi Building No. 
246  Jordan, P.O.Box: 910580, 11191 

عمان شارع المدينة المنورة  عمارة محمد رجا العبوشي رقم 
 55505, 052182:ب.االردن  ، ص  426

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -منطقة تالع العلي، عمانهليل، 

ليغعنوان التب  

Trademark 168457 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568214 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

stationary and printed materials  القرطاسية المواد المطبوعة 

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Arab Technical Group   اسم طالب التسجيل المجموعة الفنية العربية:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Jordan, Amman, P.O.Box: 830450, 
11183 

 عنوان طالب التسجيل  55588, 882212:ب.عمان االردن ، عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

Amman Jordan, Amman, P.O.Box: 830450, 
11183 

ليغعنوان التب 55588, 882212:ب.عمان االردن ، عمان  ، ص  

Trademark 168450 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568212 الصنف 
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 DeTR 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Paper and cardboard; Printed matter; Bookbinding material; 
Photographs; Stationery and office requisites, except furniture; 
Adhesives for stationery or household purposes; Drawing 
materials and materials for artists; Paintbrushes; Instructional 
and teaching materials; Plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging; Printers' type, printing blocks 

; [مطبوعة]صور فوتوغرافية ; مواد لتجليد الكتب; مطبوعات; الورق والورق المقوى
; للقرطاسية او لغايات منزلية[ غراء]مواد لصق ; ف األثاثالقرطاسية والمواد المكتبية بخال

الرقائق ; مواد التوجيه والتدريس; فراشي دهان او تلوين; مواد الرسم ومواد الفنانين
 .حروف الطباعة وقوالب الطباعة; واألغطية واألكياس البالستيكية للتعبئة والتغليف

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 2. 747 103 2019 30 
Claim Date: 22/03/2019 

 MR: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 82 4250 528 424. 4: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

eaaN tpac lppA: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft 

:اسم طالب التسجيل اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany  عنوان طالب التسجيل  المانيا, شتوتجارت  42281,  5بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

ب .صالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 55502 -041814

 4مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168642 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568624 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Posters; forms, printed; note books; pamphlets; booklets; 
printed publications; shields (paper seals) 

؛ دفاتر؛ كراسات؛ كتيبات؛ منشورات مطبوعة؛ واقيات أو [مطبوعة]إعالنات كبيرة؛ نماذج 
 أغطية ورقية

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA : Limited liability company 
«Automobile plant «GAZ». 

:اسم طالب التسجيل ."غاز"اوتوموبيل بالنت "ليمتد اليبلتي كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 
603004, Russian Federation 

، االتحاد 628222، بروسبيكت اليشا، نيزهني نوفجورود، 1
 الروسي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168470 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568242 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Brochures; Pamphlets; Flyers; Bags of plastic and paper  النشرات، المنشورات، أكياس من البالستيك والورق(البروشورات)الكتيبات ، 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: LAGARDERE TRAVEL 
RETAIL ITALIA S.R.L. 

:اسم طالب التسجيل .ال.آر.الجارديري ترافيل ريتيل ايتاليا اس  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA FRATELLI BANDIERA 7, 30020 
GAGGIO DI MARCON, VENEZIA, ITALY 

جاجيو دي ماركون، فينيزيا،  82242، 4فيا فراتيلي بانديرا 
 ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168620 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 568642 الصنف 
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 IREDlFOFEC 
   

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Packing, stopping and insulating materials; insulators; 
insulators (electricity, heat, sound); electrical insulators; 
electrical insulating materials; dielectrics [insulators]; insulating 
materials; insulating fabrics; substances for insulating 
buildings against moisture; fiberglass for insulation; 
compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing 
materials; sound absorbing structures not of metal for 
buildings; building insulation materials; insulating materials for 
building; foam glass for use as an insulating material; foam 
insulation materials for use in building and construction; glass 
fiber insulation materials for use in construction; insulating 
foam for use in building and construction; insulating materials 
made of polyethylene foam; insulating materials made of 
polyurethane foam; low-density polyurethane foam for 
insulation; low-density polyurethane foam for packing; 
insulation and barrier articles and materials; seals, sealants and 
fillers; articles made of rubber for insulation purposes; articles 
made of synthetic rubber for insulation purposes; insulating 
bands; acoustic insulating materials; insulating materials for 
construction; thermal insulating materials; insulation materials 
for aircraft; waterproof packings; weatherstripping; 
weatherstripping compositions; non-metallic weatherstripping 
for buildings; weatherstripping for use in automobiles; 
weatherstripping for use in homes; weatherstripping, not of 
metal, for buildings; flexible pipes, tubes and hoses, not of 
metal; threads of plastic materials, other than for textile use; 
flexible tubes, not of metal; artificial resins in the form of tubes 
for use in manufacture [semi-finished products]; hoses made of 
plastic; hoses made of rubber; air hoses, not of metal; gum, raw 
or semi-worked; plastic substances, semi-processed; synthetic 
resins, semi-processed; cellulose acetate, semi-processed; 
thermoplastic resins reinforced with natural fibers [semi-
finished products]; artificial resins in extruded form for use in 
manufacture; artificial resins in extruded form for general 
industrial use; artificial resins in the form of bars for use in 
manufacture [semi-finished products]; artificial resins in the 
form of blocks for use in manufacture [semi-finished products]; 
elastomeric polymers in the form of blocks for use in 
manufacture; elastomeric polymers in the form of sheets for use 
in manufacture; extruded plastics in the form of bars for use in 
manufacture; extruded plastics in the form of blocks for use in 
manufacture; extruded plastics in the form of pellets for use in 
manufacture; extruded plastics in the form of rods for use in 
manufacture; extruded plastics in the form of sheets for use in 

؛ عوازل (الكهرباء، الحرارة، الصوت)مواد التغليف والحشو والعزل؛ عوازل؛ عوازل 
كهربائية؛ مواد عازلة كهربائية؛ عوازل كهربائية؛ مواد عازلة؛ أنسجة عازلة؛ مواد عازلة 

ي؛ مواد عازلة للرطوبة في المباني؛ ألياف زجاجية للعزل؛ مركبات لمنع االشعاع الحرار
للصوت؛ تراكيب المتصاص الصوت غير معدنية للمباني؛ مواد عزل للبناء؛ مواد عازلة 
للبناء؛ الزجاج الرغوي الستخدامه كمادة عازلة؛ مواد عزل رغوية الستخدامه في البناء 

واإلنشاء؛ مواد عزل من األلياف الزجاجية الستخدامها في اإلنشاء؛ رغوة عازلة الستخدامها 
البناء واإلنشاء؛ مواد عازلة مصنوعة من رغوة البولي إثيلين؛ مواد عازلة مصنوعة من  في

رغوة بولي يوريثان؛ رغوة بولي يوريثان منخفضة الكثافة؛ رغوة بولي يوريثان منخفضة 
الكثافة للتغليف؛ مواد للعزل والفصل؛ سدادات محكمة، مانعات التسرب والحشوات؛ مواد 

ايات العزل؛ مواد مصنوعة من المطاط الصناعي لغايات العزل؛ أربطة مصنوعة من المطاط لغ
عازلة؛ مواد عازلة للصوت؛ مواد عازلة لإلنشاء؛ مواد عازلة حرارية؛ مواد عازلة 

للطائرات؛ أغلفة مانعة لتسرب الماء؛ أشرطة مقاومة للعوامل الجوية؛ تراكيب أشرطة مقاومة 
ل الجوية غير معدنية للمباني؛ أشرطة مقاومة للعوامل للعوامل الجوية؛ أشرطة مقاومة للعوام

الجوية الستخدامها في السيارات؛ أشرطة مقاومة للعوامل الجوية الستخدامها في المنازل؛ 
أشرطة مقاومة للعوامل الجوية، غير معدنية، للمباني؛ مواسير وأنابيب وخراطيم مرنة غير 

دام النسيجي، أنابيب مرنة غير معدنية؛ معدنية؛ خيوط من مواد بالستيكية ليست لالستخ
؛ خراطيم [منتجات شبه منتهية]راتنجات اصطناعية على شكل أنابيب الستخدامها في التصنيع 

مصنوعة من البالستيك؛ خراطيم مصنوعة من المطاط؛ خراطيم هوائية، غير معدنية؛ صمغ 
اعية، معالجة جزئياً؛ خالت خام أو معالج جزئياً؛ مواد بالستيكية شبه معالجة؛ راتنجات اصطن

منتجات ]سليلوز شبه معالجة؛ راتينجات تلدن بالتسخين معززة باأللياف الطبيعية ( أسيتات)
؛ راتنجات اصطناعية متشكلة بالبثق الستخدامها في التصنيع؛ راتنجات [شبه منتهية

قضبان  اصطناعية متشكلة بالبثق لالستخدام الصناعي العام؛ راتنجات اصطناعية على شكل
؛ راتنجات اصطناعية على شكل قوالب [منتجات شبه منتهية]الستخدامها في التصنيع 
؛ البوليمرات المرنة على شكل قوالب [منتجات شبه منتهية]الستخدامها في التصنيع 

الستخدامها في التصنيع؛ البوليمرات المرنة على شكل صفائح الستخدامها في التصنيع؛ 
قضبان الستخدامها في التصنيع؛ بالستيك مبثوق على شكل قوالب بالستيك مقذوف على شكل 

الستخدامها في التصنيع؛ بالستيك مبثوق على شكل كريات الستخدامه في التصنيع؛ بالستيك 
مبثوق على شكل قضبان الستخدامه في التصنيع؛ بالستيك مبثوق على شكل صفائح 

يب الستخدامه في التصنيع؛ مواد الستخدامه في التصنيع؛ بالستيك مبثوق على شكل أناب
بالستيكية وراتنجات متشكلة بالبثق لالستعمال في التصنيع؛ مواد بالستيكية متشكلة بالبثق 
الستخدامها في التصنيع اإلضافي؛ مواد بالستيكية متشكلة بالبثق الستخدامها في التصنيع؛ 

يع؛ راتنجات مطاطية راتنجات بوليمر حرارية التلدن شبه معالجة الستخدامها في التصن
رغوات شبه معالجة ]حرارية التلدن على شكل كريات الستخدامها في التصنيع؛ مواد ترشيح 

؛ مواد مقاومة وواقية من الحرائق مصنوعة من المطاط؛  كتيفات العزل  [أو أغشية بالستيكية
ة المصنوعة من المطاط؛ مصدات مطاطية ماصة لالرتجاج مصنوعة من المطاط؛ مواد ماص

 .لالرتجاج ومواد التغليف؛ مخمدات االهتزاز

Date of 13/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/02/2019  

eaaN tpac lppA: Technoform Caprano + 
Brunnhofer GmbH 

:اسم طالب التسجيل برونهوفر جي ام بي اتش +تكنوفورم كابرانو   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 
GERMANY,  

 عنوان طالب التسجيل  ، .  كاسيل، ألمانيا 82554،  8فريديريخسبالتز 

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168669 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 568660 الصنف 
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manufacture; extruded plastics in the form of tubes for use in 
manufacture; plastics and resins in extruded form for use in 
manufacture; plastics in extruded form for use in further 
manufacturing; plastics in extruded form for use in 
manufacture; semi-processed thermoplastic polymer resins for 
use in manufacture; thermoplastic elastomer resins in pellet 
form for use in manufacture; filtering materials [semi-processed 
foams or films of plastic]; fire resistant and fire preventive 
articles and materials made of rubber; spacer brackets made of 
rubber; shock-absorbing buffers of rubber; shock-absorbing 
and packing materials, vibration dampers. 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017952829 
Claim Date: 10/09/2018 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 254014840: رقم االدعاء

 52/20/4258: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Sport bags; athletic bags; backpacks; beach bags; beach 
umbrellas; billfolds; book bags; briefcases; business card 
cases; canes; carryalls; change purses; clothing for animals; 
clutch purses; coin purses; cosmetic bags sold empty; 
cosmetic cases sold empty; credit card cases; drawstring 
pouches; duffel bags; evening handbags; fanny packs; felt 
pouches; garment bags for travel; handbags; key bags; key 
cases; leather and imitation leather bags; suit cases; luggage; 
wallets; leather straps; luggage tags; parasols; purses; shaving 
bags sold empty; shoe bags for travel; shoulder bags. 

محافظ . ، مظالت الشاطئحقائب الرياضة، حقائب رياضية، حقائب الظهر، حقائب الشاطئ
الجيب، حقائب الكتب، الحقائب الجلدية، علب بطاقات العمل،  العكازات، الحقائب الكبيرة 

، محافظ النقود المعدنية، مالبس للحيوانات، المحافظ النسائية (المتعددة الغايات)والواسعة 
جميل تباع فارغة، التي تحمل باليد، محافظ النقود المعدنية الصغيرة، حقائب مستحضرات الت

علب التجميل تباع فارغة، علب بطاقات االئتمان، أكياس صغيرة ذات اربطة، حقائب 
إسطوانية من القماش الخشن، حقائب اليد للسهرة، حقائب صغيرة ترتبط على الخصر كحزام، 

محافظ من الخيش أو اللباد، حقائب المالبس للسفر، حقائب اليد، حقائب المفاتيح، علب 
يح، الحقائب الجلدية من الجلود المقلدة، حقائب السفر لألمتعة، األمتعة، محافظ النقود، المفات

، الشماسي، حقائب اليد (تحمل االسم والعنوان)االحزمة الجلدية، إشارات وعالمات األمتعة 
 .النسائية، حقائب الحالقة تباع فارغة، حقائب األحذية للسفر، حقائب الكتف

 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: Guru Denim LLC اسم طالب التسجيل غورو دينيم ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1888 Rosecrans Ave. Manhattan Beach, 
CA 90266, USA 

، 02466روزكرانس افي، مانهاتن بيتش، سي ايه  5888
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168403 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 568228 الصنف 
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  IREDlFOFEC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Building materials, not of metal; building panels, not of metal; 
cladding, not of metal, for building; framework, not of metal, for 
building; reinforcing materials, not of metal, for building; 
construction materials of plastics; construction materials, not of 
metal; structures and transportable buildings, not of metal; non-
metallic structural elements for use in building; prefabricated 
building components, not of metal; non-metal framework for 
building; non-metal profiles for building construction; expanded 
plastics for use in construction; insulating glass for building; 
windows, not of metal; window frames, not of metal; casement 
windows, not of metal; vinyl windows; window frames of plastic; 
window panes for building; window jambs, not of metal; window 
surrounds, not of metal; non-metal window frames; non-metal 
window casements; non-metal Windows; window panes for 
buildings; window sashes of plastic; non-metal doors; door 
units, not of metal; water-resistant boards and panels, not of 
metal, for construction; multilayer panels of plastic for use in 
building; facings, not of metal, for building; fascias, not of 
metal; building fronts, not of metal; facades of non-metallic 
materials; facade construction components of non-metallic 
materials; non-metallic building facade elements; facade 
elements of non-metallic materials; window facades, not of 
metal; ceilings, not of metal; roofing, not of metal; roof 
coverings, not of metal; wall claddings, not of metal, for 
building; wall linings, not of metal, for building; wall panels, not 
of metal; wall boards, not of metal; plastic wallboards; glazed 
panels with non-metallic frame for construction; glazing 
elements made from glass; linings, not of metal, for building; 
expansion joints, not of metal, for walls; rigid pipes, not of 
metal, for building; window glass, other than vehicle window 
glass; window glass for building; building glass. 

مواد غير معدنية للبناء؛ ألواح غير معدنية للبناء؛ مواد تغليف غير معدنية للمباني؛ سقاالت 
 غير معدنية للبناء؛ مواد تقوية غير معدنية للبناء؛ مواد إنشاء من البالستيك؛ مواد إنشاء،

غير معدنية؛ تراكيب ومباني متنقلة، غير معدنية؛ عناصر إنشائية غير معدنية الستخدامها في 
البناء؛ مكونات مباني جاهزة للتركيب، غير معدنية؛ سقاالت بناء غير معدنية؛ مخططات 
جانبية غير معدنية إلنشاء المباني؛ مواد بالستيكية ممددة الستخدامها في اإلنشاء؛ زجاج 

باني؛ نوافذ، غير معدنية؛ اطر غير معدنية للنوافذ؛ نوافذ بابية غير معدنية؛ نوافذ عازل للم
من الفينيل؛ إطارات نوافذ من البالستيك؛ األلواح الزجاجية للنوافذ للبناء؛ دعامات النوافذ، 
غير معدنية؛ حواف النوافذ، غير معدنية؛ إطارات نوافذ غير معدنية؛ إطارات نوافذ غير 

نوافذ من البالستيك؛ أبواب ( إطار)وافذ غير معدنية؛ زجاج النوافذ للمباني؛ ملبن معدنية؛ ن
غير معدنية؛ وحدات أبواب، غير معدنية؛ لوحات وألواح مقاومة للماء، غير معدنية، 
لإلنشاء؛ ألواح ذات طبقات متعددة من البالستيك الستخدامها في البناء؛ واجهات، غير 

غير معدنية؛ واجهات المباني، غير معدنية؛ واجهات من مواد غير معدنية، للبناء؛ واجهات، 
معدنية؛ مكونات إنشاء الواجهات من مواد غير معدنية؛ عناصر واجهات المباني غير 

المعدنية؛ عناصر واجهات من مواد غير معدنية؛ واجهات نوافذ، غير معدنية؛ أسقف غير 
نية لألسقف؛ مواد تغليف غير معدنية معدنية؛ مواد تسقيف غير معدنية؛ أغطية غير معد

لجدران المباني؛ بطانات غير معدنية لجدران المباني؛ لوحات جدار غير معدنية؛ ألواح جدار 
غير معدنية؛ ألواح جدار بالستيكية؛ ألواح زجاجية بإطارات غير معدنية لإلنشاء؛ عناصر 

تمديدية غير معدنية تزجيج مصنوعة من الزجاج؛ بطانات غير معدنية للمباني؛ وصالت 
للجدران؛ أنابيب صلبة غير معدنية للمباني؛ زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ المركبات؛ زجاج 

 .لنوافذ المباني؛ زجاج المباني

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017952829 
Claim Date: 10/09/2018 

 RU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 254014840: االدعاءرقم 

 52/20/4258: تاريخ االدعاء

 

Date of 13/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/02/2019  

eaaN tpac lppA: Technoform Caprano + 
Brunnhofer GmbH 

:اسم طالب التسجيل برونهوفر جي ام بي اتش +تكنوفورم كابرانو   

lpc oapN ty     : Germany الطالب جنسية المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Friedrichsplatz 8 34117 Kassel, 
GERMANY,  

 عنوان طالب التسجيل  ، .  كاسيل، ألمانيا 82554،  8فريديريخسبالتز 

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168670 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 568642 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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

مواد البناء غير المعدنية، بالط سيراميك لالرضيات، بالط سيراميك للجدران، طوب رصف 
ست من النسيج، بالط سيراميك للجدران واألرضيات غير معدني، ستائر ليست من المعدن ولي

والسقوف، حجر رملي للبناء، حجر طبيعي، األحجار االصطناعية، الرخام، جرانيت، طين 
ناضج، الرمل، الجير، الطوب، صخر األردواز سهل القطع، أرضيات باركيه من الخشب، 

فساء للبناء، مواد الطين، االسمنت والخرسانة، كتل رصف مضيئة ليست من المعدن، فسي
 .غير معدنية لكسو الجدران الداخلية

 

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

eaaN tpac lppA: VITACER CERAMICAS SL اسم طالب التسجيل فيتاسير سيراميكاس اس ال:  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Camino Viejo Villareal-Onda n 30, 12540 
VILA-REAL (Castellon), Spain 

 ريل-فيال 54122، 82أوندا نو -كامينو فيجو فيالريل
 ، إسبانيا(كاستيون)

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168408 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 568228 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics 

المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب )األثاث والمرايا وبراويز اطارات الصور؛ المنتجات 
و عظم الحوت أو أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أ

الصدف أو الكهرمان أو المحار أو عرق اللؤلؤ أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو 
 من المواد البالستيكية

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: INCI MOBILYA 
MALZEMELERI TICARET 
VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل مالزيميليرى تيجاريت في سانايى انونيم شيركيتىاي ان سي اي موبيليا   

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address YESILLIK CADDESI, NO: 250/4 
KARABAGLAR - IZMIR / TURKEY 

 عنوان طالب التسجيل  تركيا/ ازمير  -كاراباجالر  412/2: يشيليك جاديسى، نمبر

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الملك عبدهللا الثانيشارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 168493 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 568208 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Household or kitchen utensils and containers; cookware and 
tableware, except forks, knives and spoons; combs and 
sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass, except building glass; glassware, porcelain and 
earthenware, soup bowls and salad bowls, platters, drinking 
straws. 

ادوات واوعية لالستعمال المنزلي والستخدام المطابخ، أدوات الطبخ وأدوات المائدة باستثناء 
الشوك والسكاكين والمالعق، األمشاط واالسفنج، الفراشي باستثناء فراشي الدهان، مواد 

التنظيف، الزجاج غير المشغول أو شبه المشغول بخالف  صنع الفراشي، ادوات لغايات
الزجاج المستعمل في المباني، االواني الزجاجية وأواني البورسالن واألواني الخزفية زبادي 

 .الحساء وزبادي السلطة واألطباق الكبيرة وقّشات الشرب

 

Date of 17/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/02/2019  

eaaN tpac lppA: INDEVCO LIMITED اسم طالب التسجيل اندفكو ليميتد:  

lpc oapN ty     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TORTOLA, British Virgin Islands عنوان طالب التسجيل  ترتوال، جزر العذارى البريطانية 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع االمير شاكر بن  16  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
رمز بريدي  - 822118صندوق بريد  -الشميساني االردن , زيد

55582 -  

ليغعنوان التب  

Trademark 168504 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 568122 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

bottle sets; bottles sold empty, water bottles sold empty; travel 
mugs; bottle openers; pill boxes; travel cocktail kit to include 
stir sticks, wine opener, bottle opener, shot glass, bottle stopper 
and pour spout. 
 

مجموعات زجاجات، زجاجات تباع فارغة ، زجاجات ماء تباع فارغة ، أكواب السفر، فتاحات 
زجاجات، علب حبوب، طقم كوكتيل للسفر ليشمل عصي التحريك ، فتاحة النبيذ ، فتاحة 

 .اجة وصنبورصبزجاجات ، قدح زجاجي، سدادة زج
 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,700 
Claim Date: 25/07/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88/186،422: رقم االدعاء

 41/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 05/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل .تارجيت براندز، انك:  

lpc oapN ty     : 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, Minnesota 
55403, USA 

، 11228نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  5222
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168531 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 568185 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Non-electric household or kitchen utensils, [other than forks, 
knives, spoons], services [dishes], pots and pans, bottle 
openers, flower pots, drinking straws, non-electric cooking 
utensils; Ornaments and decorative goods of glass, porcelain, 
earthenware or clay namely statues, figurines, vases, and 
trophies. 

م مائدة واطق[ بخالف الشوك والسكاكين والمالعق]أواني المنزل أو المطبخ غير الكهربائية 
للشرب وأواني ( مصاصة)واوعية ومقالي وفتاحات زجاجات وأواني الزهور وقصبة [ أطباق]

الطبخ غير الكهربائية، حلي وسلع للزينة من الزجاج أو البورسلين أو الخزف أو الصلصال 
 .وبالتحديد التماثيل والهياكل والمزهريات والنصب التذكارية

Special condition:  Claiming grey, beig and black مع المطالبة باأللوان الرمادي والبيج واألسود: اشتراطات خاصة 

 

Date of 02/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

eaaN tpac lppA: KAR PORSELEN SANAYI 
VE TICARET LIMITED 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل كار بورسيلين ساناي في تيكاريت ليمتد سيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AKSE MAHALLESI 538. SOKAK NO: 1 
CAYIROVA / KOCAELI / Turkey 

 عنوان طالب التسجيل  تركيا/ كوجالي / كايروفا  5: سوكاك نو. 188اكسي ماهاليسي 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168406 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 568226 الصنف 



157 

 

 

  

  BeEKFl  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Glass [receptacles], Ceramics for household purposes, 
Kitchen utensils, Drinking vessels, Toilet utensils,Brushes,  
cosmetic utensils, heat-insulated containers, Cleaning  
instruments, hand operated, crystal [glassware] 

 «أواني مطبخ؛ اوعية شرب أواني تواليت أواني زجاجء خزفيات لالغراض المنزلية؛
أواني )بلور « (يدوية)أدوات تنظيف  , فراشيء أدوات تجميل؛ أوعية معزولة حرارياء

 (زجاجية

Date of 06/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/01/2020  

eaaN tpac lppA: PAN HONG اسم طالب التسجيل بان هونج:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.1511(building),no.15,caifu 
square,no.1899,tushan east 
road,bangshan 
district,bangbu,Anhui,china  

،توشان 5800كايفو سكوير،رقم  52رقم ( بناية) 5155رقم 
 ايست رود، بيشان دستريكت،بانغو،انوي،الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  Amman-P.O.Box 941310- 11184 Street 
Bakeen 

ليغعنوان التب   شارع بكين 55582-825852ب. عمان ص   

Trademark 168436 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 568286 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bath linen [except clothing] ; Bed blankets ; Bed clothes ; Bed 
covers ; Bed linen ; Bedspreads ; Blankets (Bed -) ; Brocades ; 
Canvas for tapestry or embroidery ; Chenille fabric ; Coasters 
[table line]; Cotton fabric ; Coverlets [bedspreads] ; Cushions 
(cQuer for -) ; Diapered linen ; Dimity ; Fabrics for textile use ; 
Fe towels of textile ; Flannel [fabric]; Sanitary Flannel ; 
Furniture (loose covers for -) ; Hemp cloth ; Household linen ; 
Jersey [fabric] ; Knitted fabric ; Linen (Bed -); Linen (Diapered 
-) ; Linen (Household -) ; Linings [textile] ; Mattress covers ; 
Mosquito nets ; Non-woven textile fabrics ; Pillow shams ; 
Pillowcases ; Quilts ; Rayon Fabric ; traveling Rugs ; Silk ; Tick 
linen]; Ticks [mattress covers] ; Velvet ;: Woolen fabrics 

أغطية اآلسّرة؛  ؛ بطانيات األسّرةء مالءات األسّرة؛(باستثناء األلبسة)بياضات الحمامات 
األقمشة المطّرزة؛ أقمشة القنب « (لالسّرة)شراشف األسّرةء البطانيات : األسّرة بياضات

أغطية « ؛ النسيج القطني(بياضات موائد)الصواني « الشنيل .  نسيج « للنسج أو التطريز
 األقمشة المصممة برسم المعينء األقمشة «(أغطية)الوسائد « (شراشف لألسّرة)األسّرة 

الفالنيال . من المنسوجات األقمشة لالستخدامات النسيجية؛ مناشف الوجه« القطنية الرقيقة
 ؛ أقمشة(أغطية واسعة)؛ األثاث :أقمشة الفالنيال لالستخدامات الصحية« (أقمشة)

« :األقمشة المحبوكة« (أقمشة)األنسجة الصوفية المحبوكة « البياضات المنزلية. القنبء
البطائنات « (المنزلية)؛ البياضات (المصممة برسم المعين)البياضات  «(أسّرة)البياضات 

الناموسيات؛ األقمشة النسيجية غير المحاكة؛ أغطية  «؛ أغطية الفرشات(منسوجات)
بطانيات للسفرء حريرء « االصطناعي أقمشة الحرير, المخدات؛ أكياس للمخدات؛ اللحف

القماش المخمليء (. فرشات أغطية)فراش ؛ أقمشة أغطية ال(بياضات)أقمشة أغطية الفراش 
 .األقمشة الصوفية

 

Date of 05/02/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/02/2020  

eaaN tpac lppA: :    Yoju  Company for 
Korean blankets 

:اسم طالب التسجيل شركة يوجو للحرامات الكورية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -jordan , P.O.Box: 19201, 11196  عنوان طالب التسجيل  55506, 50425:ب.االردن   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 19201 -11196 amman -jordan   ليغعنوان التب االردن -عمان  55506 -50425ب .ص  

Trademark 168440 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 568222 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Clothing, footwear, headgear; underwear; swimming costumes; 
slippers; hosiery; belts (clothing); scarves; neckties; gloves 
(clothing). 

مالبس، لباس القدم، أغطية للرأس؛ مالبس داخلية؛ مالبس للسباحة؛ شباشب؛ مالبس 
 (.مالبس  )أوشحة؛ ربطات عنق؛ قفازات  ؛(مالبس)محبوكة؛ أحزمة 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 194534268 
Claim Date: 15/03/2019 

 OE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 502182468: رقم االدعاء

 51/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours black,  red, white, according to the print filed 
with the application. 

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االسود، األحمر، األبيض، وذلك : اشتراطات خاصة
 .بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 22/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2019  

eaaN tpac lppA: C.C.V. Beaumanoir اسم طالب التسجيل بومانوار .فيه.سيه.سيه:  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 impasse du Grand Jardin ZAC de la 
Moinerie 35400 Saint-Malo France 

 81222موانيري  إيمباس ديو غراند جاردن، زاك دو ال  52
 سان مالو  فرنسا

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168671 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 568645 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Parts of clothing, footwear and headwear, namely, cuffs, 
pockets, ready-made linings, heels and heelpieces, cap peaks, 
hat frames (skeletons); clothing and footwear for sports, 
namely, ski gloves, sports singlets, cyclists' clothing, judo and 
karate uniforms, football shoes, gymnastic shoes, ski boots; 
masquerade costumes; paper clothing, paper hats for use as 
clothing; bibs, not of paper; pocket squares; footmuffs, not 
electrically heated. 

انات قطع من المالبس والبسة القدم واغطية الرأس وبالتحديد أزرار األكمام وجيوب والبط
قبعات، [ هياكل]الجاهزة وأحذية ذات كعوب وكعوب لألحذية وحواف القبعات األمامية وأطر 

المالبس والبسة القدم الرياضية وبالتحديد قفازات التزلج وقمصان الرياضة بدون أكمام 
لعبة الجودو والكاراتيه وأحذية لكرة القدم ( زي)ومالبس راكبي الدراجات الهوائية وبدالت 

ممارسة التمارين البدنية وجزمات التزلج، مالبس للحفالت التنكرية، المالبس الورقية  وأحذية
لألطفال غير الورقية، مناديل الجيب ( مئازر)والقبعات الورقية لالستخدام كمالبس، مراييل 

 .المربعة، أغطية تدفأة األقدام غير المدفأة كهربائيا

Special condition:  Claiming burgundy, light yellow and white 
colors. 

 .مع المطالبة بااللوان الخمري واالصفر الفاتح واالبيض: اشتراطات خاصة

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: AYAYDIN TEKSTIL 
INSAAT TURIZM TICARET 
SANAYI LIMITED SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل شركة أيايدين المحدودة للمنسوجات واإلنشاءات والسياحة والتجارة والصناعة  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy 
Cad. No: 13, Bahcelievler / Istanbul, 
Turkey 

، باهجلي 58: نو. اولوسوي كادكيمال . ينيبوسنا ميركيز ماه
 اسطنبول، تركيا/ شهير 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص الفكريةأبو غزالة للملكية  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168654 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 568612 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Clothing, including underwear and outerclothing, other than 
special purpose protective clothing; socks, mufflers [clothing], 
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes, 
slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps 

المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس الخارجية بخالف المالبس الواقية ذات 
؛ [مالبس]، شاالت، عصابات، أوشحة، أحزمة [مالبس]األغراض الخاصة؛ جوارب، لفحات 

، القبعات، قبعات البسة القدم، األحذية او األبواط، النعال أو الشباشب، الصنادل؛ أغطية الرأس
 ، قبعات بحجم الجمجمة[أغطية الرأس]مع حافة، طواقي البورية، طواقي 

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM 
SIRKETI. 

:اسم طالب التسجيل دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buyukhanli Plaza, Dikilitas Mahallesi, 
Uzengi Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, 
Turkey 

بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
 تركيا/ ،  بشكتاش، اسطنبول 8:نو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -
11814 258 King Abdullah II Street, Amman 

 418 55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168466 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 568266 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Athletic pants; athletic shirts; athletic shorts; baby bibs not of 
paper; baby bodysuits; baby bottoms; baby tops; bottoms being 
clothing; baseball caps and baseball hats; boxer briefs; button 
down shirts; denim jackets; denims; hooded sweatshirts; 
jackets; jeans; leather belts; leather jackets; leather pants; 
lounge pants; pajamas; pants; scarves; shirts for infants, 
babies, toddlers and children; skirts and dresses; sweat pants; 
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swim trunks; t-shirts; tank 
tops; tops being clothing; underwear; vests; visors being 
headwear; men's, women's and children's clothing, namely, 
hats, pants, dresses, slacks, jeans, shorts, overalls, shirts, t-
shirts, blouses, vests, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, skirts; caps being headwear; hats; shirts; shorts; 
skirts; loungewear; apparel and outwear, namely, blazers, 
dungarees, overalls, trousers, bathing suits, bathing trunks, 
beachwear, bikinis, and blouses; belts; footwear, boots; 
swimwear; coats; gloves; headwear; neckwear; sandals; 
shawls; shoes, sneakers. 

الرياضية، مرايل ( شورتات)السراويل الرياضية، القمصان الرياضية، السراويل القصيرة 
الرضيع ليس من الورق، اللباس الداخلي لالطفال الرضع، سراويل األطفال الرضع، باليز 

سبول، األطفال الرضع، السراويل كونها مالبس، طواقي البيسبول وقبعات البي( مالبس علوية)
الجينز /الجينز، الدينيم/، قمصان ذات أزرار، جاكيتات الدينيم (شورتات)السراويل القصيرة 

، الجينزات، أحزمة (السترات)، قمصان قطنية ذات طواقي، الجاكيتات (مالبس قماش قطني)
، (البيجامات)جلد، السراويل الجلد، سراويل االسترخاء، لباس نوم ( السترات)جلد، جاكيتات 

ناطيل، األوشحة، قمصان للرضيعين واالطفال الرضع واألطفال الصغار واألطفال، التنانير الب
والفساتين، السراويل القطنية، الكنزات القطنية، السراويل الرياضية القطنية، القمصان 

، (تي شيرت)السباحة، القمصان النصف كم ( شورتات)الرياضية القطنية، السراويل القصيرة 
كونها مالبس، ثياب داخلية، الستر بدون أكمام، ( مالبس علوية)مام، باليزقمصان بدون أك

مظلالت العيون والوجه كونها أغطية الرأس، مالبس رجالية ونسائية ومالبس أطفال 
( شورتات)وبالتحديد قبعات وبناطيل وفساتين وبناطيل رسمية وجينزات وسراويل قصيرة 

وبلوزات ( تي شيرت)ة وقمصان وقمصان نصف كم ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحد
والستر بدون أكمام والجاكيتات والمعاطف والكنزات القطنية والقمصان ( مالبس علوية)

الرياضية القطنية والسراويل الرياضية القطنية والتنانير، الطواقي كونها أغطية الرأس، 
مالبس االسترخاء ، المالبس ، التنانير، (شورتات)القبعات، القمصان، السراويل القصيرة 
( لباس كامل الجسم)وافرهوالت ( باليز/ المالبس العلوية)وااللبسة الخارجية وبالتحديد الحلل 

ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة والسراويل وبدالت السباحة وسروايل قصيرة 
البلوزات، السباحة ولباس الشاطئ ومالبس السباحة النسائية من قطعتين و( شورتات)

األحزمة، لباس القدم والجزمات، مالبس سباحة، المعاطف، قفازات، أغطية الرأس، ألبسة 
 .الرقبة، الصنادل، الشاالت، األحذية وأحذية رياضية

 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: Guru Denim LLC اسم طالب التسجيل غورو دينيم ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1888 Rosecrans Ave. Manhattan Beach, 
CA 90266, USA 

، 02466مانهاتن بيتش، سي ايه روزكرانس افي،  5888
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص الفكريةأبو غزالة للملكية  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168402 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 568224 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Clothing; Underwear; Socks, Stockings, Tights, Leg warmers, 
Swimming costumes; Trunks, Beach wraps, Robes, Pajamas; 
Dressing gowns; Nighties; Neckties, Bowties, Scarves, Sashes 
for wear, Stoles, Shawls, Hair bands (clothing), Belts (clothing), 
Braces for clothing [suspenders], Clothing gloves, Mittens, 
Headgear; cap Peaks, Ear muffs [clothing], Footwear (other than 
orthopedic footwear), Slippers, Footwear soles, Heelpieces for 
footwear. 

المالبس، المالبس الداخلية، الجوارب والجوارب النسائية الطويلة والسراويل الضيقة 
( شورتات)وثياب السباحة، سرويل السباحة القصيرة ( أغطية للساق)مالبس الضيقة وال

، األرواب (مالبس نوم)وبيجامات ( كساء)وأغطية تلف على الخصر للشاطئ وأرواب 
نوم نسائية، ربطات العنق وربطات عنق فراشية ( مالبس)النسائية، قمصان ( العباءات)

( مالبس)الت القماشية والشاالت وربطات الشعر الشكل واألوشحة واألوشحة للبس والشا
وحماالت السراويل وقفازات المالبس والقفازات بدون أماكن لألصابع ( مالبس)واألحزمة 

بخالف )ولباس القدم [ مالبس]وأغطية الرأس، حواف القبعات األمامية وأغطية لألذنين 
 .ألحذية وكعاب لألحذيةونعال ا( األخفاف)والشباشب ( األحذية العظمية أو التجبيرية

 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA : BYLI/VY اسم طالب التسجيل في/بايلي:  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 50 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-
Billancourt, France 

 عنوان طالب التسجيل  بيانكور، فرنسا-بولون 04522رو داجيسو،  12

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168563 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 568168 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Carpets, rugs, mats and matting, other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile). 

السجاد والبسط ،الحصر ومفارش الحصير، ومواد اخرى لتغطية األرضيات القائمة، مطرزات 
 (من مواد غير نسيجية)تعلق على الجدران 

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

eaaN tpac lppA: SEHUS FZE  اسم طالب التسجيل (ح.م.م)سي هوس:  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 6797, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  .، االمارات العربية المتحدة  6404ب .الشارقة ، ص

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168666 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 568666 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Games and playthings; gymnastic and sporting articles ; 
decorations for Christmas trees. 
 

اللعب وأدوات اللعب؛ أدوات الرياضة الجمنازية واألدوات الرياضية ؛ زينة لشجرة عيد 
 .الميالد

 

Date of 12/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/03/2019  

eaaN tpac lppA: Bingo Intl Trading LLC اسم طالب التسجيل بينغو إنتل تريدينغ إل إل سي:  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 128359 عنوان طالب التسجيل  548810. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  55505رمز بريدي  - 052182

ليغعنوان التب  

Trademark 168697 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 568604 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Toy vehicles; toy vehicles; building games; scale model kits 
[toys]; scale model vehicles 

؛ ألعاب بناء؛ نماذج مصغرة لشخصيات كرتونية [لعب]مركبات لعب؛ مركبات السيارات 
 ؛ نماذج مصغرة لمركبات[ألعاب]

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Limited liability company 
«Automobile plant «GAZ». 

:اسم طالب التسجيل ."غاز"اوتوموبيل بالنت "ليمتد اليبلتي كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 
603004, Russian Federation 

، االتحاد 628222، بروسبيكت اليشا، نيزهني نوفجورود، 1
 الروسي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .صنادر جميل قمصية مكتب 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168495 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 568201 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Candied nuts; prepared nuts; processed nuts; dried fruit; trail 
mix consisting primarily of processed nuts, dried fruits and also 
including chocolate. 

، فاكهة (المعالجة)، المكسرات المصنعة (الجاهزة)المكسرات الحلوة، المكسرات المعدة 
مجففة، خلطات خفيفة تتكون أساسا من المكسرات المصنعة والفواكه المجففة وكذلك بما فيها 

 .الشوكوالته

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

eaaN tpac lppA : Albanese Confectionery 
Group, Inc. 

:اسم طالب التسجيل .البانيز كونفيكشينري غروب، انك  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5441 E. Lincoln Hwy, Merrillville, IN 46410 
U.S.A. 

الواليات  26252لينكولن هوي، ميريلفيل، اي ان . اي 1225
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168647 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  568624 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

candied nuts; peanuts, prepared, Meat, fish, poultry and game, 
preserved fruits and vegetables, seeds, prepared, sunflower 
seeds, prepared, sweet corn, processed, raisins, potato chips, 
frozen, dried and cooked, jellies, jams, compotes, vegetables, 
dried, coconut, desiccated, fruit-based snack food, egg and 
milk, edible oils and fats. 

مكسرات مَسكرة ؛ فول سوداني محضر ، اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، فواكه و 
، ذرة حلوة معالجة ، . ور محّضرة ، بذور عباد الشمس المحّضرةخضراوات محفوظة، بذ
مربيات، فواكه مطبوخة ( جيلي)مجففة ومطهوة، هالم , مجمدة ,زبيب،  رقائق بطاطا،  

بالسكر، خضروات مجففة ، جوز هند مجفف ، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه،  البيض 
 والحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA : Baja Food Industries Co. اسم طالب التسجيل شركة باجة للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168680 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  568682 الصنف  



169 

 

 

 

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Foods prepared from fish; meat; meat, preserved; meat, tinned; 
poultry, not live; sausages; 

اللحوم المعلبة؛ لحوم اللحوم المحفوظة؛ . األطعمة المحضرة من لحوم األسماك؛ اللحوم
 .الدواجن، غير الحية؛ النقانق

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: San Miguel Food and 
Beverage, Inc. 

:اسم طالب التسجيل .سان ميغويل فود آند بيفيريج، إنك  

lpc oapN ty     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23rd Floor, The JMT Corporate 
Condominium, ADB Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1605, Metro Manila, 
Philippines,  

فلور، ذا جيه إم تي كوربوريت كوندومينيوم، أيه دي بي  48
، ميترو مانيال، 5621أفنيو، أورتيغاز سنتر، باسيغ سيتي 

 الفلبين  

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168663 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568668 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried 
pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen, 
cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; 
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered 
eggs; potato chips; fruit purées; tomato purée; vegetable 
purées; fruits, canned; vegetables, canned; canned tomatoes; 
canned sauces 

ففة؛ حساء، اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم المعالجة؛ البقول المج
مرق اللحم؛ الزيتون المعالج، معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزيوت 
الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة و المعالجة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة 
والمملحة؛ معجون الطماطم أو البندورة؛ المكسرات المعالجة والفواكه المجففة كوجبات 

؛ البيض (عجينة بذور السمسم)ة؛ البندق القابل للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينية خفيف
ومسحوق البيض؛ رقائق البطاطا؛ هريس الفاكهة؛ هريس أو البندورة؛ هريس الخضار؛ 

 الفواكه المعلبة؛ خضروات معلبة؛ أو البندورة المعلبة؛ الصلصات المعلبة

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: ALTUNKAYA INSAAT 
NAKLIYAT GIDA TICARET 
ANONIM SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل تيجاريت انونيم شيركيتي التون قايا انشأت ناكليات جيدا  

lpc oapN ty     : 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 

 8: نولو كادي، نو 88220اورغانايزي سانايى بولجيسي، . 2
 تركيا/ غازيانتيب  -، بيليربيي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص قمصيةمكتب نادر جميل  
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168484 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568282 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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; cheese; 
butter; yoghurt. 

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه وخضراوات محفوظة 
ومجمدة ومجّففة ومطهوة؛ الهالم الجيلي ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب 

 .ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ الجبنة؛ الزبدة؛ اللبن

Special condition:  Trade mark limited by the colors Red, White, 
Blue as per the specimen field at the trademark office 

العالمة محددة بااللوان االحمر، االبيض، االزرق كما في النموذج المودع : اشتراطات خاصة
 لدى مسجل العالمات التجارية

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

eaaN tpac lppA: OPINVER, S.L. اسم طالب التسجيل .إل.أوبينفير، إس:  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C/ Torrelaguna, 79 28140 Fuente el Saz, 
Madrid (Spain) 

فوينت ال ساز، مدريد  48522 40توّريالجونا، / سي 
 (إسبانيا)

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168463 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568268 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; preserved, 
dried and cooked tomatoes; Tomato paste; Tomato Puree; 
Tomato extracts; Tomato preserves; Diced tomatoes; Tinned 
tomatoes; canned tomatoes; processed tomatoes; Condensed 
tomatoes; tomato juice for cooking; Tomato concentrates 
(pureed); Ketchup. 

فواكة و خضراوات محفوظة و مجففة و مطهوة، الطماطم المحفوظة و المجففة و المطهوة، 
، طماطم معجون الطماطم، طماطم مهروسة، مستخلصات الطماطم، الطماطم المحفوظة

، الطماطم المكثفة، (المعالجة)مقطعة، الطماطم المعلبة، معلبات الطماطم، الطماطم المصنعة 
 (.صلصة الطماطم المعالجة)، الكاتشاب (مهروسة)عصير الطماطم للطبخ، مركزات الطماطم 

 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

eaaN tpac lppA: H.J. Heinz Company 
Brands LLC 

:اسم طالب التسجيل هاينز كومباني براندز إل إل سي .جيه .إتش  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222 USA  الواليات  51444ون بيه بيه جي بليس  بيتسبيرغ، بيه إيه
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168550 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  568112 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried 
pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen, 
cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; 
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered 
eggs; potato chips 

لصيد؛ منتجات اللحوم المعالجة؛ البقول المجففة؛ حساء، اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن وا
مرق اللحم؛ الزيتون المعالج، معجون الزيتون؛ الحليب و منتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزيوت 
الصالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة و المعالجة والمجمدة والمطبوخة والمدخنة 

ة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ البندق والمملحة؛ معجون البندورة؛ المكسرات المعالج
؛ البيض ومسحوق (عجينة بذور السمسم)القابل للدهن وزبدة الفول السوداني؛ طحينية 

 البيض؛ رقائق البطاطا

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM 
SIRKETI. 

:اسم طالب التسجيل دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buyukhanli Plaza, Dikilitas Mahallesi, 
Uzengi Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, 
Turkey 

بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
 تركيا/  ،  بشكتاش، اسطنبول8:نو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع   55852 -524241ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168467 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568264 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Shellfish, not live; kimchi; fruit-based snack food; 
tempeh; cottage cheese; vegetables, processed; 
molluscs, not live; crystallized ginger; ginger, 
preserved; pickled ginger; edible flowers, dried; 
omelettes; fruit, processed; rennet; preserved 
peppers; tofu patties; soya patties; sausage casings, 

natural or artificial; aloe vera prepared for human 
consumption; alginates for culinary purposes; edible 
ant larvae, prepared; peas, preserved; milk 
substitutes; sunflower seeds, prepared; seeds, 
prepared; soured milk; onions, preserved; beans, 
preserved; pectin for culinary purposes; mussels, not 
live; hazelnuts, prepared; white pudding; bulgogi; 
arrangements of processed fruit; fish roe, prepared; 
dates; berries, preserved; cranberry compote; tofu; 
preserved garlic; quark; cheese; spiny lobsters, not 
live; crayfish, not live; jellies for food; shrimps, not 
live; coconut, desiccated; jellies, jams, compotes; 
gelatine; cassoulet; edible insects, not live; clams, not 
live; onion rings; milk; rice milk for culinary purposes; 
oat milk; peanut milk; almond milk; coconut milk; 
coconut milk for culinary purposes; albumin milk; 
powdered milk; milk shakes; condensed milk; milk 
and milk products; hummus; artichokes, preserved; 
compotes; freeze-dried vegetables; vegetables, dried; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, tinned; seaweed extracts for food; meat 
extracts; milk ferments for culinary purposes; sea-
cucumbers, not live; gherkins; fish meal for human 
consumption; coconut fat; lard; suet for food; edible 
fats; sweet corn, processed; ratatouille; low-fat 
potato chips; potato flakes; potato chips; fruit chips; 

; اطعمة خفيفة اساسها الفواكه; [كمشي]اطعمة خضار مخمرة ; اسماك قشرية غير حية
; الجبن المنزلي; التيمبه هو منتج مصنوع من فول الصويا المخمر له رائحة ترابية

الزنجبيل ; (المطبوخ بالسكر)الزنجبيل المتبلور ; الرخويات غير الحية; الخضروات المحّضرة
الفواكه ; العجة; الزهور المجففة الصالحة لألكل; وس أو المخللالزنجبيل المكب; المحفوظ
أقراص جبنة ; [فلفل محفوظ]أجفار ; [خميرة اللبن من غشاء معدة العجل]انفحة ; المحّضرة
ألوة فيرا المعد لالستهالك ; أكياس جلدية أنبوبية لصنع السجق; أقراص فول الصويا; التوفو
بازالء ; [يرقات نمل محضرة صالحة لألكل]إسكامول ; أمالح جينيه ألغراض الطهي; البشري
حليب ]بروستكفاشا ; بذور محّضرة; بذور عباد الشمس المحّضرة; بدائل الحليب; محفوظة
بندق ; بلح البحر غير الحي; بكتين الغراض الطهي; بقول محفوظة; بصل محفوظ; [محّمض
تحضيرات ; [من لحم البقر طبق كوري]بولغوجي ; (نوع من الحلوى)بودينغ ابيض ; معالج

توت بري مطبوخ ; توت، محفوظ; تمور; تفريخ األسماك المحّضرة; من الفواكه المعالجة
جبن الكوارك الطازج والغني ; (--محفوظ )ثوم ; [فول صويا مخمر]توفو ; بالسكر

[ هالم]جلي ; [غير حي]جراد البحر ; [غير حي]جراد البحر الشائك ; جبنة; بالبروتينات
[ هالم]جيالتين ; وخشافات,مربيات ,جيالتين ; جوز هند مجفف; جمبري غير حي; امللطع

حلزون صدفي ; حشرات غير حية صالحة لألكل; حساء الفاصولياء البيضاء مع اللحم; للطعام
حليب ; حليب الشوفان; حليب األرز لالستعمال المطبخي; حليب; حلقات البصل; غير حي

حليب ; حليب جوز الهند لالستعمال المطبخي; حليب جوز الهند ;حليب اللوز; الفول السوداني
معجونة ]حمص ; حليب و منتجات الحليب; حليب مركز; حليب مخفوق; حليب مجّفف; زاللي

خضروات ; خضروات مجففة; خضروات مجفدة; ُخشاف; خرشوف مصّبر; [الحمص
; صات لحومخال; خالصات طحالب للطعام; خضروات معلبة; خضروات مطبوخة; محفوظة
دقيق سمك ; خيار مخلل; خيار البحر غير الحي; ألغراض الطهي( --الحليب )خمائر 

; دهون صالحة لألكل; دهن ماشية للطعام; دهن خنزير; دهن جوز الهند; لالستهالك البشري
رقائق ; (طبق فرنسي ريفي مكون من مجموعة خضار)راتاتوي ; ذرة حلوة غير معالجة
ريازنكا ; روب اللبن; رقائق فواكه; رقائق بطاطا مقلية; رقائق بطاطا ;البطاطا قليلة الدسم

; زبدة لب الشوكوالته; زبدة جوز الهند; زبدة الفول السوداني; زبدة; [حليب مختمر مطهو]
زيت دوار ; زيت جوز الهند للطعام; زيت بكر ممتاز; زيت بذر الكتان معد لألكل; زبيب

; زيت عظام معد لالكل; زيت سمسم; يت زيتون للطعامز; زيت ذرة للطعام; الشمس للطعام
زيتون ; زيت نخيل للطعام; زيت لفت للطعام; زيت لب النخيل للطعام; زيت فول الصويا للطعام

طبق جنوب شرق )ساتيه ; زيوت و دهون صالحة لإلستهالك البشري; زيوت للطعام; محفوظ
غير ]سرطانات بحرية ; سردين ;سجق; سبهوان محفوظ; (آسيا من اللحم المشوي على سيخ

; سمك تونا; سمك األنشوفة غير الحي; سلمون; سلطات فواكه; سلطات خضروات; [حية
سميتانا ; سمن نباتي; سمك مملح; سمك معلب; سمك محفوظ; سمك فسيخ; [غير حي]سمك 

; شرنقات دودة القز لالستهالك البشري; [فيليه]شرائح سمك طرية ; [قشدة محّمضة]

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA : Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

ليغعنوان التب  

Trademark 168441 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568225 الصنف 
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curd; fermented baked milk; butter; peanut butter; 
coconut butter; cocoa butter for food; raisins; linseed 
oil for food; extra virgin olive oil for food; coconut oil 
for food; sunflower oil for food; corn oil for food; olive 
oil for food; sesame oil for food; bone oil for food; 
soya bean oil for food; palm kernel oil for food; colza 
oil for food; palm oil for food; olives, preserved; oils 
for food; oils and fats for food; satay; laver, 
preserved; sausages; sardines, not live; lobsters, not 
live; vegetable salads; fruit salads; salmon, not live; 
anchovy, not live; tuna, not live; fish, not live; 
herrings, not live; fish, preserved; fish, tinned; salted 
fish; margarine; smetana; fish fillets; silkworm 
chrysalis for human consumption; soups; tajine 
[prepared meat, fish or vegetable dish]; choucroute 
garnie; tahini; vegetable-based spreads; eggplant 

paste; sausages in batter; vegetable marrow paste; 
liver pâté; lentils, preserved; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; lemon juice for 
culinary purposes; pollen prepared as foodstuff; agar-
agar for culinary purposes; isinglass for food; 
guacamole; hash browns; potato-based dumplings; 
potato fritters; cottage cheese fritters; mushrooms, 
preserved; falafel; crystallized fruits; frozen fruits; 
fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, 
stewed; fruits, tinned; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; peanuts, prepared; soya 
beans, preserved, for food; prawns, not live; whipped 
cream; cream [dairy products]; crustaceans, not live; 
fruit peel; caviar; tripe; croquettes; vegetable-based 
cream; buttercream; kephir; klipfish [salted and dried 
cod]; truffles, preserved; kumys; fruit pulp; rice milk; 
peanut milk for culinary purposes; almond milk for 
culinary purposes; yogurt; soya milk; soya milk being 
milk substitute; whey; duck confits; liver; pork; 
bacon; ham; freeze-dried meat; meat; game, not live; 
meat, fish, poultry and game; poultry, not live; meat, 
preserved; charcuterie; meat, tinned; salted meats; 
cabbage rolls stuffed with meat; almonds, ground; 
lecithin for culinary purposes; oysters, not live; fat-
containing mixtures for bread slices; pickles; 
sauerkraut; ginger jam; marmalade; jams; bouillon; 
bouillon concentrates; vegetable-based concentrate 
for cooking; fruit-based concentrate for cooking; 
tomato paste; vegetable soup preparations; 
preparations for making soup; preparations for 
making bouillon; milk beverages, milk predominating; 
peanut milk-based beverages; almond milk-based 
beverages; coconut milk-based beverages; lactic acid 
drinks; nut-based spreads; tomato purée; pressed 
fruit paste; nuts, prepared; candied nuts; flavored 
nuts; milk products; processed meat products; fish-
based foodstuffs; black pudding; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; fish mousses; 
vegetable mousses; animal marrow for food; 
andouillettes; corn dogs; hot dog sausages; apple 
purée; fruit jellies; meat jellies; yakitori; tofu skin 

طبق ألزاسي ; (طبق مغربي محّضر يعتمد على اللحم أو السمك أو الخضار)طاجين ; شوربات
عجائن للخبز ; [عجينة بذور السمسم]طحينة ; من الملفوف المعلبة يرافقه السجق والبطاطا

عدس ; عجينة لحم الكبد; عجينة كوسى; عجينة سجق; عجينة باذنجان; تعتمد على الخضار
; عصير ليمون لالستعمال المطبخي; صير خضروات للطبخع; عصير بندورة للطبخ; محفوظ

; غراء السمك للطعام; غذاء هالمي يستخدم في عملي الطهي; غبار طلع معد كمادة غذائية
فطائر بطاطا ; فطائر أساسها بطاطا; .فطائر البطاطا المبشورة; [هريس أفوكادو]غواكامولي 

; فواكه مجمدة; فواكه مثلجة; فالفل; فطور محفوظة; فطائر جبن القريش المقلية; مقلية
فواكه و ; فواكه معلبة; فواكه مطبوخة; فواكه محفوظة في الكحول; فواكه محفوظة

فول صويا محفوظ ; فول سوداني محضر; مجففة و مطبوخة, مجمدة ,خضراوات محفوظة 
 قشور; [غير حية]قشريات ; [منتجات البان]قشدة ; قشدة مخفوقة; قريدس غير حي; للطعام
كفير ; كريمة الزبدة; كريم أساسه خضروات; كروكيت; [معدة]كروش ; كافيار; فواكه

كوميس ; كمأة محفوظة; [سمك القد المملح والمجفف]كليبفيش ; [مشروب من الحليب]
لبن ; لبن الفول السوداني لالستعمال المطبخي; لبن األرز; لب فواكه; [مشروب من الحليب]

لحم ; لبن مخيض; [بدائل اللبن]لبن صويا ; لبن صويا; بن رائبل; اللوز لالستعمال المطبخي
; [جنبون]لحم فخد الخنزير المقدد ; لحم خنزير مملح; لحم خنزير; لحم الكبد; البط المكبوس

لحوم ; لحوم الدواجن و الطيور, أسماك , لحوم ; [ميتة]لحوم الصيد ; لحوم; لحم مجفد
لفائف الملفوف ; لحوم مملحة; لحوم معلبة; خةلحوم مطبو; لحوم محفوظة; دواجن غير حية
مخاليط تحتوي على ; محار غير حي; ليستين ألغراض الطهي; لوز مطحون; المحشوة باللحم

; مرق; مربيات; مربى فواكه; مربى زنجبيل; مخلل الملفوف; مخلالت; دهن لشرائح الخبز
; على الفواكه للطهيمركزات تعتمد ; مركزات تعتمد على الخضار للطهي; مركزات المرق
مستحضرات ; مستحضرات العداد الشوربة; مستحضرات شوربة الخضروات; مرّكز طماطم

مشروبات أساسها حليب ; مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد فيها; العداد مرق اللحم
; مشروبات أساسها حليب جوز الهند; مشروبات أساسها حليب اللوز; الفول السوداني
معجون ; معجون بندورة; معجون أساسه مكسرات; تمد على حمض اللبنيكمشروبات تع

; منتجات الحليب; مكسرات منَكهة; مكسرات مَسكرة; مكسرات محضرة; عصير الفواكه
مواد دهنية لصنع ; مهلبية سوداء; منتجات غذائية من السمك; منتجات اللحوم المعالجة

نخاع عظم الحيوانات ; [راواتمن الخض]موس ; (--سمك )موس ; دهون صالحة لالكل
[ جلي]هالم ; هريس تفاح; نقانق للهوت دوغ; نقانق للكورن دوغ; نقانق سجق; للطعام
 [.قشور جبنة التوفو]يوبا ; ياكيتوري; هالم لحوم; الفواكه
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

cheese , ,jameed , milk ghee, labaneh, sour milk, yogurt, yogurt, 
cream daily products , butter , 

القشدة منتجات , لبن الزبادي , واللبن , ( شنينه)لبن خض ,اللبنه,السمن,الجميد, الجبنة 
 ,الزبدة , ألبان 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (alban, wa aljban)if used separately from 
the mark 

البان )هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ان تسجيل : التنازل
 بمعزل عن العالمه( واجبان

 

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  07/11/2019  

eaaN tpac lppA: alban al shami اسم طالب التسجيل البان  الشامي:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ein al basha, P.O.Box: 1101, 11910  و يحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة  ، / عين الباشا
 55052, 5525:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55052 -5525ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168688 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568688 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

yoghurt , cream dairy products, butter, cheese, yoghurt, jameed, 
milk ghee, labaneh shower milk 

لبن خض ,اللبنه,السمن,الجميد, واللبن , الجبنة , الزبدة , القشدة منتجات ألبان , لبن الزبادي 
 , ,(شنينه)
 

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

ديري )ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة : التنازل
 بمعزل عن العالمه( برودكتس

 

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

eaaN tpac lppA: alban al shami اسم طالب التسجيل البان  الشامي:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ain al pasha, P.O.Box: 1101, 11910  المملكة  ، و يحق لها فتح فروع داخل وخارج / عين الباشا
 55052, 5525:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55052 -5525ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168689 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568680 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Anchovy; beans, preserved, Butter (Peanut-), Caviar, 
Charcuterie, Cheese, Chips (Fruit-), Chips (Potato-), Cocoa 
butter, Coconut oil, Corn oil, Crayfish [not live], Cream [dairy 
products], Cream (Whipped-), Crisps (Potato-), Crustaceans, not 
live, Edible birds' nests, Edible oils, Eggs, Ferments (Milk-) for 
for culinary purposes, Fillets (Fish-), Fish fillets, Fish (Food 
products made from -), Fish meal for human consumption, Fish, 
not live, Fish, preserved, Fish (Salted-), Fish spawn (processed-
), Fish, tinned [canned (Am.)], Flakes (Potato-), Foods prepared 
from fish, Frozen fruits, Fruit, preserved, Fruit pulp, Fruit salads, 
Fruit, stewed, Fruits, tinned [canned (Am.)], Gherkins, Herrings, 
Isinglass for food, Jams, Lentils, preserved, Lobsters, not live, 
Lobsters (Spiny-), not live, Low-fat potato chips, Maize oil, 
Margarine, Marmalade, Meat, preserved, Meat, tinned [canned 
(Am.)], Milk, Milk products, Mousses (Fish-), Mushrooms, 
preserved, Mussels, not live, Oysters, not live, Potato chips, 
Potato crisps, Potato flakes, Potato fritters, Poultry, not live, 
Salmon, Salted fish, Sardines, Shellfish, not live, Shrimps, not 
live, Soups, Spiny lobsters, not live, Sunflower oil for food, Tuna 
fish 

سمك االنشوفة؛ بقول محفوظة؛ زبدة فول سوداني؛ كافيار؛ لحوم مطبوخة؛ جبنة؛ رقائق 
؛ (غير حي)فواكه؛ رقائق بطاطا؛ زبدة الكاكاو؛ زيت جوز الهند؛ زيت الذرة؛ سرطان النهر 

؛ بيض صالح لالكل؛ (غير حية)؛ قشريات ؛ قشدة مخفوقة؛ رقائق بطاطا(منتجات البان)قشدة 
؛ (فيليه)زيوت صالحة لالكل؛ بيض؛ خميرة الحليب ألغراض الطهو؛ شرائح سمك طرية 

؛ منتجات غذائية ُمعدة من السمك؛ دقيق سمك لالستهالك البشري؛ (فيليه)شرائح سمك طرية 
ئق بطاطا؛ سمك غير حي؛ سمك محفوظ؛ سمك مملح؛ بيض السمك المعالج؛ سمك معلب؛ رقا

منتجات غذائية ُمعدة من السمك؛ فواكه مجمدة؛ فواكه محفوظة؛ لب فواكه؛ سلطة فواكه؛ 
فواكه مطبوخة؛ فواكه معلبة؛ خيار مخلل؛ سمك فسيخ؛ غراء السمك للطعام؛ َمربيات؛ عدس 

؛ رقائق بطاطا قليلة الدهن؛ زيت [غير حي]؛ جراد بحري [غير حي]محفوظ؛ سرطان بحري 
راء؛ سمن نباتي؛ مربى فواكه؛ لحم محفوظ، لحم معلب، حليب، منتجات حليب،  الذرة الصف

، رقائق بطاطا، رقائق [غير حي]، محار [غير حي]موسية األسماك، فطر محفوظ، بلح البحر 
بطاطا، رقائق بطاطا، فطائر بطاطا مقلية، لحوم دواجن غير حية؛ سلمون؛ سمك مملح، 

بري، غير حي، شوربات، جراد بحري، غير حي، زيت سردين، أسماك قشرية، غير حية، جم
 عباد الشمس للطعام، سمك تونا

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: International Solution For 
Food Product Co 

:اسم طالب التسجيل الحلول الدولية للمواد الغذائية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Amman - Al Qastal - Air Cargo 
Street, P.O.Box: 142025, 11814 

شارع الشحن الجوي  ،  -القسطل  -عمان  -االردن 
 55852, 524241:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -
11814 258 King Abdullah II Street, Amman 

 418 55852 -524241ب .ص قمصية للملكية الفكرية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168488 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 568288 الصنف 



179 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sweets حلويات 

 

Date of 20/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/02/2019  

eaaN tpac lppA: Aghati for Sweet and Ice 
Cream 

:اسم طالب التسجيل شركة اغاتي للحلويات والمثلجات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dabouq-King Abdalla 2 Street amman , 
Amman, P.O.Box: 17480, 11195 

شارع الملك عبد هللا الثاني  ، عمان  ، -عمان ، دابوق
 55501, 54282:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1101 -11910 north marka   ليغعنوان التب ماركا الشمالية  55052 -5525ب .ص  

Trademark 168438 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  568288 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Spices, coffee, tea, cocoa, rice, bread, honey, salt, mustard; 
vinegar. 

والشاي والكاكاو واألرز والخبز والعسل والملح والخردل، ( القهوة)والبن ( البهارات)التوابل 
 .الخل

 

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

eaaN tpac lppA: Ahlia Group Co. For 
Foodstuff & Consumer 
Products W.L.L. 

:اسم طالب التسجيل .م.م.شركة أهلية جروب للمواد الغذائية واالستهالكية ذ  

lpc oapN ty     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kuwait, Ardiyah Industrial, Block (1), Plot 
(154) 

 عنوان طالب التسجيل  (512)، قسيمة (5)الكويت، العارضية الصناعية، قطعه 

Applicant for 
Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property  
P.O.Box 921100 -11192 P.O.Box 921100 
Amman 11192 , Jordan  

ليغعنوان التب ب .ص 55504 -045522ب .صابو غزالة للملكية الفكرية    

Trademark 168595 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568101 الصنف 
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  BaoaaAKp DApapcKpK  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice 
cream; preparations for making the aforementioned products, 
namely, cocoa powder, cake mixes, cookie mixes, pastry cream, 
caramel, peanut 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. 

الحلويات؛ الشوكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات 
مسحوق الكاكاو وخلطات الكعك وخلطات الكعك الصغير المحلّى : المذكورة آنفا، تحديدا

وظة والمأكوالت وكريمة المعجنات والكراميل وكريمة الفول السوداني وخلطات تحضير الب
القابلة للدهن التي أساساها الكراميل للمعجنات والشوكوال والمأكوالت القابلة للدهن التي 
أساساها الشوكوال للمعجنات والشوكوال وخلطات القهوة والقهوة القابلة للدهن للمعجنات 

 والشوكوال ومستخلصات القهوة وحلوى اللوز والسكر
 

Disclaimer: the registration of this trademark does not give the 
owner the exclusive right to use the word peanutbar whenever 
appering separately from the mark 

اذا ما aApapcipKان تسجيل هذة العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق بأستعمال: التنازل
 وردت بمعزل عن العالمة

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

eaaN tpac lppA: August Storck KG اسم طالب التسجيل أوجست ستورك كيه جي:  

lpc oapN ty     : 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 58228،  44والدشتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168615 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568651 الصنف 
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 BaoaaAKp EotoapcKpK  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice 
cream; preparations for making the aforementioned products, 
namely, cocoa powder, cake mixes, cookie mixes, pastry cream, 
caramel, coconut 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. 
 

وكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات الحلويات؛ الش
مسحوق الكاكاو وخلطات الكعك وخلطات الكعك الصغير المحلّى : المذكورة آنفا، تحديدا

وكريمة المعجنات والكراميل وكريمة جوز الهند وخلطات تحضير البوظة والمأكوالت القابلة 
لمعجنات والشوكوال والمأكوالت القابلة للدهن التي أساساها للدهن التي أساساها الكراميل ل

الشوكوال للمعجنات والشوكوال وخلطات القهوة والقهوة القابلة للدهن للمعجنات والشوكوال 
 ومستخلصات القهوة وحلوى اللوز والسكر

 

Disclaimer: the registration of this  mark does not give the 
owners  the exclusive right use the word COCONUTBAR 
whenever appearing separatly from the mark 

ان تسجيل هذة العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق بأستعمال كلمة : التنازل
EFEFlUIKeEاذا ما وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

eaaN tpac lppA: August Storck KG اسم طالب التسجيل أوجست ستورك كيه جي:  

lpc oapN ty     : 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 58228،  44والدشتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168614 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568652 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pastries and confectionery; confectionery ices; honey, treacle; 
almond confectionery, almond paste, binding agents for ice 
cream [edible ices], biscuits, buns, cake batter, cakes, candy, 
caramels [candy], chocolate, confectionery, confectionery for 
decorating trees, cookies, ice cream, fondants  [confectionery], 
frosting [icing] (Cake-), fruit jellies [confectionery], golden 
syrup, Pudding with milk for food, honey, lozenges 
[confectionery], molasses for food, chocolate mousses, dessert 
mousses, pancakes, pastilles [confectionery], pies, pastries, 
petit-beurre biscuits, petits fours [cakes], pizza, pralines, 
quiches, rice, rusks, royal jelly, sugar, sugar confectionery, 
sweetmeats, tarts, waffles, frozen yoghurt [confectionery ices], 
oriental and Arabic confectionery, kunafa. 

؛ عسل النحل والعسل األسود؛ حلوى لوز، عجينة لوز، الفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة
، بسكويت، كعك، عجينة كيك، كيك، حلوى، [مثلجات صالحة لألكل]عوامل تماسك البوظة 

، (أيسكريم)، شوكوالتة، حلويات، حلويات لتزيين أشجار ، كعك محلى، بوظة [حلوى]كراميل 
، جلي فواكه [تثليج]ا على الكعك ، طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنه[حلويات]أقراص سكرية 

، دبس [حلويات]، دبس السكر، مهلبية بالحليب للطعام، عسل نحل، قطع حلوى [حلويات]
، أقراص محالة (بانكيك)للطعام، موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، فطائر محالة 

حلوى اللوز أو )، بيتزا، برالين [كعك]، فطائر، معجنات، بسكويت بالزبدة، بتي فور [حلويات]
، سكر، حلويات السكر، حلويات *، أرز، قرشلة، جلي ملكي(فطيرة كسترد)، كيش (الجوز

، حلويات شرقية [حلويات مثلجة]، كعكة الوفل، لبن مجمد (كيك بالفواكه)سكرية، تورتات 
 .وعربية، كنافة

Date of 15/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Salem 
Bibars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street 
Mohammed Raja Al - Abushi Building No. 
246  Jordan, P.O.Box: 910580, 11191 

عمان شارع المدينة المنورة  عمارة محمد رجا العبوشي رقم 
 55505, 052182:ب.االردن  ، ص  426

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168458 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568218 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Candy, chocolates, and chocolate covered nuts.  والشوكوالته والمكسرات المغطاة بالشوكوالته( الكاندي)الحلوى. 

 

Date of 30/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

eaaN tpac lppA: Albanese Confectionery 
Group, Inc. 

:اسم طالب التسجيل .البانيز كونفيكشينري غروب، انك  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5441 E. Lincoln Hwy, Merrillville, IN 46410 
U.S.A. 

الواليات  26252لينكولن هوي، ميريلفيل، اي ان . اي 1225
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168559 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568110 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, corn flour, corn, 
roasted, corn flakes, tapioca and sago, Chocolate-coated nut, 
flour and preparations made from cereals, cereal-based snack 
food, chips [cereal products], bread, pastries and confectionery, 
sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, herbs, preserved, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, curry 
[spice], peppers [seasonings], starch for food, ice. 

بن، شاي، كاكاو وبن اصطناعي، أرز، دقيق ذرة، ذرة محمصة، رقائق ذرة،  تبيوكة وساغو، 
قائمة جوز مطلي بالشوكوالتة،  دقيق ومستحضرات مصنوعة من الحبوب، أطعمة خفيفة 

،  خبز،  معجنات وحلويات، سكر، عسل، قطر السكر، [منتجات حبوب]على الحبوب، رقائق 
، بهار، كاري (توابل)خميرة، مسحوق خبازة، اعشاب محفوظة،  ملح، خردل، خل، صلصات 

 .، نشا للطعام،  ثلج[توابل]، فلفل [بهار]

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Baja Food Industries Co. اسم طالب التسجيل شركة باجة للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر المنثور، حي 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168685 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568681 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; cakes, 
chewing gums, ice-cream, edible ices 

؛ بسكويت مكون من رقائق (كركرز)الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت الهش 
، المثلجات الصالحة (يماآليس كر)؛ الكيك أو الكعك، علكة المضغ، بوظة (بسكويت ويفر)

 لألكل

 

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak 
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

 6/5:كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو
 اسطنبول، تركيا/ أوسكودار 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168476 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568246 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; cakes, 
chewing gums, ice-cream, edible ices 

مكون من رقائق ؛ بسكويت (كركرز)الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت الهش 
، المثلجات الصالحة (اآليس كريم)؛ الكيك أو الكعك، علكة المضغ، بوظة (بسكويت ويفر)

 لألكل

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak 
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

 6/5:كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو
 اسطنبول، تركيا/ أوسكودار 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168475 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568241 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; cakes, 
chewing gums, ice-cream, edible ices 

؛ بسكويت مكون من رقائق (كركرز)الهش  الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت
، المثلجات الصالحة (اآليس كريم)؛ الكيك أو الكعك، علكة المضغ، بوظة (بسكويت ويفر)

 لألكل

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: YILDIZ HOLDING ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل هولدينج أنونيم شيركيتي يلديز  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak 
No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

 6/5:كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك نو
 اسطنبول، تركيا/ أوسكودار 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ليغعنوان التب  مكتب نادر جميل    

Trademark 168474 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568242 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate 
based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries 
and bakery products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread; honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast, 
baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube 
sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers; chewing gums; Ice-cream, edible 
ices; salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn 
chips, breakfast cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human consumption, 
processed oats for human consumption, processed rye for 
human consumption, rice; molasses for food; aromatic 
preparations for food; aromatic beverages for food 

القهوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها 
، نودلز (الدمبلينج)ة من العجين المحشوة ، قطع صغير(المعكرونة)الشوكوالته؛ الباستا 

؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ الحلويات أساسها الدقيق (معكرونة رقيقة)
والشوكوالتة؛ خبز؛ العسل، الغراء النحل لالستهالك البشري، العكبر لغايات الطعام؛ التوابل 

الخميرة، . ، صلصة الطماطم(توابلال)، بهارات، الصلصات (منكهات)للمواد الغذائية، فانيال 
مسحوق الخبيز؛ طحين، سميد، نشا للطعام؛ السكر، مكعبات السكر، السكر المسحوق؛ الشاي، 

الشاي المثلج؛ الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت الهش، البسكويت على شكل 
ح؛ األغذية الخفيفة ، مثلجات صالحة لألكل؛ المل(أيسكريم)؛ علكة المضغ؛ بوظة (ويفر)رقائق 

اساسها الحبوب، الفشار أو البوشار، مسحوق الشوفان، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، القمح 
المجهز لالستهالك البشري، الشعير المسحوق لالستهالك البشري، الشوفان المجهز 

لالستهالك البشري، حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري، األرز؛ دبس الجل الطعام؛ 
 المستحضرات العطرية للطعام؛ المشروبات العطرية للطعام

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: ALTUNKAYA INSAAT 
NAKLIYAT GIDA TICARET 
ANONIM SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 4.Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu 
Cadde No: 8, Beylerbeyi - Gaziantep / 
Turkey 

 8: نولو كادي، نو 88220اورغانايزي سانايى بولجيسي، . 2
 تركيا/ غازيانتيب  -، بيليربيي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168486 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568286 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Almond confectionery,  Almond paste,  Biscuits,  Bread,  Buns,  
Cake paste, Cakes,  Chocolate,  Cocoa products,  Coffee,  
Coffee (Artificial)  Confectionery,  Cookies,  Crackers,  Honey,  
Ice cream,  Pancakes,  Pasties,  Pastries,  Petits fours,  Pies,  
Pralines,  Waffles. 

حلويات اللوز و معجون اللوز و البسكويت و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و الكيك والكعك و 
الشوكوالتة و منتجات الكاكاو و القهوة و القهوة اإلصطناعية والحلويات والبسكويت المسطح 

( لفطائرا)و الشطائر ( الفطائر الرقيقة)والمقرمشات والعسل و البوظة و البانكيك ( كوكيز)
الكعك )والفطائرو حلوى اللوز و الوافل ( بسكويت صغير)والمعجنات و البوتي فور

 (.المحمص

Special condition:  Claiming teal color مع المطالبة باللون األخضر المزرق: اشتراطات خاصة 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammed Ali Saadeddin 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة محمد علي سعد الدين  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya, 30th Street, Near Saudi house,  
Riyadh, Saudi Arabia 

البيت السعودي  الرياض، المملكة  العليا، شارع الثالثين، قرب
 العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص الفكريةأبو غزالة للملكية  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168419 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568250 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coffee and Ice Coffee; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages 

الكاكاو؛  مشروبات أساسها القهوة و القهوة المثلجة؛ مشروبات أساسها القهوة أو 
 الشوكوالتة

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

eaaN tpac lppA: MERIDYEN GIDA SANAYI 
VE TICARET LIMITED 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل ميريديان جيدا سانايي في تيجاريت ليمتد شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan 
Caddesi, No:1, Meridyen is Merkezi, Kat:4, 
No: 427 Zeytinburnu - Istanbul / TURKEY 

، 5: مالتيبى ماهاليسي، علي ريزى غورجان جاديسي، رقم
 -زيتينبورنو  244: ، رقم2:مركيزي، كاتميريديان اش 

 تركيا/ اسطنبول 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168472 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568244 الصنف 



192 

 

 

   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice, pastries, 
confectionery, honey, treacle, chocolate, biscuits, submerging 
of biscuits and fillings in chocolates, food appetizers of corn 
and stuffed with chocolates or dipped with chocolate, spices, 
condiments, thyme, Candies and toffee, products made from 
flour, ice cream. 

البن، وما يقوم مقام البن، الشاي، الكاكاو، السكر، الرز، المعجنات، الحلويات، العسل، 
؛ المقبالت والعسل األسود، الشوكوال؛ البسكويت؛ تغطيس البسكويت والحشوات بالشوكوال

الغذائية من الذرة و السادة والمحشية بالشوكوال أو المغطسة بالشوكوال، البهارات، التوابل، 
 .الزعتر، السكاكر والتوفي، المنتجات المصنوعة من الدقيق، البوظة 

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammad and Nezar 
Batal Company 

:اسم طالب التسجيل شركة محمد ونزار بطل  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industrial Zone, AL Heiderieh-Aleppo-
Syria 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية-الحيدرية-حلب-سوريا

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168473 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568248 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey. 

و جميع أنواع البسكويت و و الكيك و ( الحلويات)الشوكوالتة و الحلويات و حلوى الكاندي 
( معكرونة رفيعة)و النودلز ( معكرونة رفيعة)و المعكرونة و النودلز ( االباست)المعكرونة 

و ( مسحوق الخبيز)سريعة التحضير و السباغتي و الشعيرية و الخميرة و بيكينج باودر 
( التوابل)مكونات الخبيز االخرى و توابل السلطة و المايونيز و الخل و الكاتشب و الصوص 

خ و العجين المجمد و خبز الطابون المجمد و البوظة و و منتجات العجين الجاهزة للطب
الحلويات المجمدة و الحلويات المثلجة و القهوة و الشاي و الكاكاو و السكر و األرز و 

التابيوكا و الساغو و القهوة اإلصطناعية و الخبز و المعجنات و الدبس و الملح و الماسترد 
أساسه )بهارات و شراب أساسه الطعام و الطحين المصنوع من الحبوب و ال( الخردل)

 .و شاي األعشاب و العسل( صلصات مرق اللحم)و الصلصات ( الحبوب و األعشاب

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  25/09/2019  

eaaN tpac lppA: International Foodstuffs 
Co. LLC 

:اسم طالب التسجيل م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة2551ب .ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168552 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  568114 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sweets and Ice cream   والمثلجات ,حلويات 

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

eaaN tpac lppA: Agati Sweets & lce Cream 
Co 

:اسم طالب التسجيل شركة اغاتي للحلويات والمثلجات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , Dabouq, P.O.Box: 72, 11610 44:ب.عمان ، دابوق ، ش الملك عبد هللا الثاني   ، ص ,
55652 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Amman , Dabouq  ليغعنوان التب عمان ، دابوق ، ش الملك عبد هللا الثاني  55652 -44ب .ص  

Trademark 168439 Class 30 30 العالمة التجارية رقم 568280 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Biscuits; Wafer biscuits; Wafers; Caramels [candy]; Candy with 
caramel; Chocolate caramel wafers; Chocolate filled wafers; 
Chocolate; Chocolate wafers; Chocolate biscuits; Chocolate 
covered biscuits; Chocolate covered wafer biscuits; Chocolate 
candy with fillings; Toffee; Lollipops. 

، حلوى مع الكراميل، رقائق ويفر [الحلوى]بسكويت، بسكويت رقائق الويفر، الكراميل 
الشوكوالته بالكراميل، رقائق ويفر المحشوة بالشوكوالته، الشوكوالته، رقائق ويفر 

ته، بسكويت مغطى بالشوكوالته، بسكويت ويفر مغطى الشوكوالته، بسكويت بالشوكوال
 .بالشوكوالته، حلوى الشوكوالته مع الحشوات، الحلوى، المصاص

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

eaaN tpac lppA: Al-Shwiki Food Products 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة الشويكي للصناعات الغذائية  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industrial City - Adra - (Third Sector) 
Damascus Countryside, Syria 

ريف دمشق، الجمهورية ( القطاع الثالث)عدرا الصناعية 
 العربية السورية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168568 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568168 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chocolate; candy; chocolate candy; chocolate bars  الحلوى؛ حلوى الشوكوال؛ قطع الشوكوالالشوكوال؛ 

 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: Merisant Company 2 
SARL 

:اسم طالب التسجيل اس أيه أر أل 2ميريسانت كومباني   

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 
Neuchatel, Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل سويسرا 4222، 4جاك روسو -افينيو جان

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168616 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568656 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pizza. البيتزا. 

Special condition:  Claiming red and black colors. مع المطالبة بااللوان االحمر واالسود: اشتراطات خاصة. 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the word (PIZZA) if used 
separately from the Mark. 

( DENNe)العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ان تسجيل هذه : التنازل
 .إذا وردت بمعزل عن العالمة

 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Pizza Hut International, 
LLC 

:اسم طالب التسجيل بيتزا هت انترناشيونال، ال ال سي  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, 
USA 

الواليات ، 41242كوربوريت درايف، بالنو، تكساس  4522
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168596 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568106 الصنف 
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Goods/Services التالية الخدمات/من اجل البضائع 

Biscuits; Bread; Cake; Cakes (Flavorings [flavourings], other 
than essential oils, for --- ); Candy; Chocolate; Condiments; 
Confectionery; Cookies; Crackers; Cream (Ice --- ); Ice tea; 
Macaroons [pastry]; Malt biscuits; Marzipan; Meat pies; 
Mousses (Chocolate --- ); Mousses (Dessert --- ) [confectionery]; 
Pancakes; Pastries; Peanut confectionery; Petit-beurre biscuits; 
Petits fours [cakes]; Pies; Pizzas; Quiches; Sandwiches; Tarts; 
Unleavened bread; Waffles. 

، (الكاندي)الزيوت العطرية للكعك، حلوى البسكويت، الخبز، الكعك، النكهات عدا عن 
، المقرمشات، البوظة، الشاي (كوكيز)الشوكوالتة، التوابل، الحلويات، البسكويت المحلى 

، بسكويت الشعير، حلوى اللوز والسكر، فطائر لحم، [نوع من معجنات] المثلج، مكرون 
، فطائر محالة (الموس حلويات)، الحلوى المبردة (حلوى الموس)حلوى الشوكوالتة المجمدة 

، [كعك]، المعجنات، حلويات فول سوداني، بسكويت الزبدة بيتي بور، بتي فور (بانكيك)
، كعكة الفواكه الصغيرة (السندويشات)، الشطائر (فطيرة كسترد)الفطائر، البيتزا، كيش 

 .بدون خميرة، كعكة الوفل( فطيرة)، خبز (تارت)

Date of 08/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/10/2019  

eaaN tpac lppA: Cake Rocks Bakery  and 
Coffeeshop 

:اسم طالب التسجيل كيك روكسمخبز ومقهى   

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jumeira Village Circle, P.O. Box 392581, 
Dubai, UAE 

، دبي اإلمارات العربية 804185. ب.جميرا فلج سيركل، ص
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168601 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568625 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pasta and pasta dishes; macaroni; macaroni cheese; curry 
sauces; curry mixes; curry pastes; curry spices; rice; rice-based 
meals and dishes; low calorie, reduced calorie, calorie-counted 
or nutritionally-balanced foods namely breads, breadsticks, 
couscous, pasta, noodles, all for use in reducing weight; 
mousse-producing granules and preparations; preparations for 
transforming liquids into edible mousses; nutritionally balanced 
low-calorie meals and dishes namely instant noodles, rice 
noodles, dried noodles, couscous (semolina); carbohydrate 
preparations for food; calorie-counted meals and dishes namely 
pasta dishes, macaroni cheese, rice dishes; cereal preparations; 
muesli; cereal bars; confectionery and confectionery bars; 
infusions and herbal fruit teas; flavourings for beverages; 
chocolate-coated meal replacement bars; breakfast cereals; 
porridge; custard. 

، المعكرونة الرفيعة، جبن المعكرونة (الباستا)وأطباق المعكرونة ( الباستا)المعكرونة 
الرفيعة، صلصات الكاري، خلطات الكاري، معاجين الكاري، توابل الكاري، األرز، وجبات 

ة المنخفضة والسعرات الحرارية وأطباق اساسها األرز، األطعمة ذات السعرات الحراري
المخفضة والسعرات الحرارية المحسوبة أو المتوازنة غذائيا بالتحديد الخبز وأعواد الخبز 

والشعرية وجميعها لالستخدام في تقليل الوزن، حبيبات ( الباستا)والكسكس والمعكرونة 
لحة لأل كل، ومستحضرات إلنتاج الموسية، المستحضرات لتحويل السوائل إلى موسيات صا

وجبات وأطباق منخفضة السعرات الحرارية ومتوازنة غذائيا بالتحديد شعرية سريعة 
، مستحضرات الكربوهيدرات (السميد)التحضير وشعرية األرز والشعرية المجففة والكسكس 

لألطعمة، الوجبات واألطباق ذات السعرات الحرارية المحسوبة بالتحديد أطباق المعكرونة 
مزيج من )جبن المعكرونة الرفيعة وأطباق األرز، مستحضرات الحبوب، الموسلي و( الباستا)

،  قطع الحبوب، الحلويات وقطع الحلويات، الشاي المنقوع وشاي الفواكه (حبوب وفاكهة
العشبية، منكهات للمشروبات، قطع بديلة للوجبات مغطاه بالشوكوالته، حبوب اإلفطار، 

 عصيدة، الكسترد

 

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: Cambridge Nutritional 
Foods Limited 

:اسم طالب التسجيل كامبريدج نيوتريشنال فودز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, 
Northamptonshire, NN17 5LU, United 
Kingdom 

براكي رود، كوربي، نورثامبتون شاير،  52ستافورد هاوس، 
 المتحدةال يو، المملكة  1 54ان ان 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522أبوغزالة بناية رقم مجموعة طالل 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168646 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568626 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Almond paste; Almond confectionery; Apple sauce; Aromatic 
preparations for food; Baking powder; Batter mixes; Binding 
agents for ice cream; Biscuits/ cookies; Bread; Bread rolls; 
Bread crumbs; Buckwheat flour; Buns; Cake powder; Cake 
batter/ cake dough; Cake frosting (icing); Cakes; Candy; 
Candy decorations for cakes; Caramels; Chocolate; Chocolate 
beverages with milk; Chocolate mousses; Chocolate 
decorations for cakes; Chocolate spread containing nuts; 
Chocolate-based beverages; Chocolate-based spreads; 
Chocolate-coated nuts; Cocoa; Cocoa beverages with milk; 
Cocoa-based beverages; Confectionery/ sugar; Confectionery; 
Custard; Dessert mousses; Dough; Ferments for pastes; 
Flavorings, other than essential oils, for cakes/flavorings; 
Fondants (confectionery); Fruit jellies (confectionery); Fruit 
coulis (sauces); Gluten prepared as foodstuff; Golden syrup; 
Ice cream; Ice, natural or artificial; Ice for refreshment; Ice 
cubes; Iced tea; Edible ices; Instant ice; Nut flours; Pancakes; 
Pasta; Pastries; Pastry dough; Pates en croute; Peanut 
confectionery; Petit-beurre biscuits; Petits fours (cakes); 
Pizzas; Potato flour; Powders for making ice cream; Puddings; 
Sandwiches; Shaved ice with sweetened red beans; Sherbets 
(ices)/ sorbets (ices); Soya flour; Sugar; Sweetmeats (candy); 
Tarts; Thickening agents for cooking foodstuffs; Wheat flour; 
Waffles; Wheat germ for human consumption; Frozen yogurt 
(confectionery ices). 

عجينة لوز، حلوى اللوز، صلصة التفاح، المستحضرات العطرية للطعام، مسحوق الخبيز، 
البسكويت / الخليط، عوامل تماسك البوظة، البسكويت( خليط مسحوق الطعام)مخاليط 
لحنطة السوداء، حلوى لفائف ، الخبز، لفائف الخبز، فتات الخبز، طحين ا(كوكيز)المحلى 

عجين الكعك، طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على / الكعك، مسحوق الكعك، خليط الكعك
للكعك، الكراميل، الشوكوالتة، ( كاندي)، زينة حلوى (كاندي)، الكعك، حلوى [تثليج]الكعك 

نة ، الزي(حلوى الموس)مشروبات شوكوالتة مع حليب، حلوى الشوكوالتة المجمدة 
المصنوعة من الشوكوالتة للكعك، الشوكوالته الدهن التي تحتوي على المكسرات، 

المشروبات التي أساسها الشوكوالته، المواد القابلة للدهن التي أساسها الشوكوالتة، 
المكسرات المغطاة بالشوكوالتة، الكاكاو، مشروبات الكاكاو مع الحليب، المشروبات التي 

الحلو، ( حلوى الموس)السكر، الحلويات، الكاسترد، موسية  / ياتأساسها الكاكاو، الحلو
العجين، خمائر للعجين، النكهات عدا عن الزيوت العطرية للكعك والنكهات، أقراص 

، الغلوتين [صلصات]، صلصة فواكه [حلويات]، جلي فواكه [حلويات]فوندان /سكرية
لطبيعي أو االصطناعي، الثلج المحضر كمواد غذائية، عسل قصب السكر، البوظة، الثلج ا

للمرطبات المنعشة، مكعبات الثلج، الشاي المثلج، المثلجات القابلة لألكل، الثلج الفوري، 
، المعكرونة، المعجنات، عجين المعجنات، معجون كبد (بانكيك)دقيق البندق، فطائر محالة 

بيتي بور، بتي األوز المخبوز بقشرة من العجين، حلويات فول سوداني، بسكويت الزبدة 
، (المهلبية)، البيتزا، دقيق البطاطس، المساحيق إلعداد البوظة، حلوى البودينغ [كعك]فور 

، [مثلجات]، الثلج المقشر مع الفاصوليا الحمراء المحالة، شراب (السندويشات)الشطائر 
و ، عوامل التخثير لطه(تارت)دقيق صويا، السكر، محليات سكرية، كعكة الفواكه الصغيرة 

حلويات ]الطعام، طحين القمح، كعكة الوفل، نتاش القمح لالستهالك البشري، لبن مجمد 
 [.مثلجة

 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

eaaN tpac lppA: MOJOE Food Industries اسم طالب التسجيل موجو للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21 El Safa St., Sheraton Buildings, Square 
1101, Plot 6, Cairo, Egypt 

القاهرة،  – 6ق 5525ش الصفا، مساكن شيراتون، مربع  45
 مصر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168533 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568188 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate 
based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries 
and bakery products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread; honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast, 
baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube 
sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ?ce-cream, edible 
ices; salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn 
chips, breakfast cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human consumption, 
processed oats for human consumption, processed rye for 
human consumption, rice; molasses for food 

القهوة، الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها 
، نودلز (الدمبلينج)، قطع صغيرة من العجين المحشوة (المعكرونة)الشوكوالته؛ الباستا 

الدقيق؛ الحلويات أساسها الدقيق ؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسها (معكرونة رقيقة)
والشوكوالتة؛ خبز؛ العسل، الغراء النحل لالستهالك البشري، العكبر لغايات الطعام؛ التوابل 

الخميرة، . ، صلصة الطماطم(التوابل)، بهارات، الصلصات (منكهات)للمواد الغذائية، فانيال 
كر، السكر المسحوق؛ الشاي، مسحوق الخبيز؛ طحين، سميد، نشا للطعام؛ السكر، مكعبات الس

الشاي المثلج؛ الحلويات، الشوكوالته، البسكويت، البسكويت الهش، البسكويت على شكل 
، مثلجات صالحة لألكل؛ الملح؛ األغذية الخفيفة (أيسكريم)؛ علكة المضغ؛ بوظة (ويفر)رقائق 

اإلفطار، القمح اساسها الحبوب، الفشار أو البوشار، مسحوق الشوفان، رقائق الذرة، حبوب 
المجهز لالستهالك البشري، الشعير المسحوق لالستهالك البشري، الشوفان المجهز 

 لالستهالك البشري، حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري، األرز؛ دبس الجل الطعام

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM 
SIRKETI. 

:اسم طالب التسجيل دي ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتى  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buyukhanli Plaza, Dikilitas Mahallesi, 
Uzengi Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, 
Turkey 

بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
 تركيا/ ،  بشكتاش، اسطنبول 8:نو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168468 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568268 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bread rolls, Cereal-based snack food; Confectionery; Meat pies; 
Pastry; Pastries; Pâté [pastries]; Sandwiches; coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pies and desserts; 
frozen desserts; honey and black honey; Yeast and baking 
powder; salt; mustard; vinegar and sauces; spices; ice 

خبز إفرنجي، وجبات خفيفة أساسها الحبوب، حلويات، فطائر باللحم، فطائر، فطائر، معجنات، 
سندويشات، القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصطناعية؛ الرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

ويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحل
( التوابل)النحل والعسل السود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

 .؛ البهارات؛ الثلج

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Saudi Masterbaker Ltd اسم طالب التسجيل شركة سيد الخبازين السعودية المحدودة:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address P.O. Box 7091 Dammam 31462, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  المملكة العربية السعودية – 85264الدمام  4205ص ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع   55852 -524241ب .ص الفكريةقمصية للملكية  
 الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168494 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568202 الصنف 



203 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Rice; stick liquorice [confectionery]; cereal-based snack food; 
rice-based snack food; seaweed [condiment]; garden herbs, 
preserved [seasonings]; rice cakes; fondants [confectionery]; 
ice cream, sorbets and other edible ices; coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; tapioca and sago; chow-chow [condiment]; 
bread, pastries and confectionery; vinegar, sauces 
[condiments]; flour and preparations made from cereals; sugar, 
honey, treacle; salt; dessert mousses [confectionery]; nougat; 
noodle-based prepared meals; savory pancake mixes; rice 
pudding; instant rice; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being pasta; savory pancakes; onigiri; gluten 
additives for culinary purposes; pasta; cheeseburgers 
[sandwiches]; baozi; petits fours; linseed for culinary purposes 
[seasoning]; sesame seeds [seasonings]; wheat germ for 
human consumption; processed seeds for use as a seasoning; 
capers; pralines; bulgur; groats for human food; fruit 
confectionery; cookies; petit-beurre biscuits; crackers; malt 
biscuits; artificial coffee; unroasted coffee; spices; burritos; ice 
cream; ice pops; bibimbap [rice mixed with vegetables and 
beef]; pizzas; pesto; pelmeni; tapioca; tacos; tabbouleh; mirror 
icing [mirror glaze]; tamarind [condiment]; condiments; 
seasonings; dressings for salad; relish [condiment]; tarts; 
quiches; ice, natural or artificial; ice for refreshment; minced 
garlic [condiment]; glucose for culinary purposes; nutmegs; 
chocolate-coated nuts; jiaozi; prepared rice rolled in seaweed; 
quinoa, processed; halvah; almond confectionery; 
confectionery; peppermint sweets; sweets; peanut 

اطعمة خفيفة مؤسسة على ; اطعمة خفيفة قائمة على الحبوب; [حلويات]اصابع سوس ; ارز
; [حلويات]اقراص سكرية ; اقراص ارز; اعشاب محفوظة; [توابل]اعشاب بحرية ; االرز

البن والشاي والكاكاو والبن ; اآليس كريم، المثلجات وغيرها من الثلوج الصالحة لألكل
 -الخل ; الخبز والفطائر والحلويات; [توابل]التشاوتشاو ; ساغوالتابيوكا وال; اإلصطناعي
السكر وعسل النحل ; الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب; (التوابل)الصلصات 

( حلوى أو راحة بيضاء)النوغات ; [سكريات( ]--حلوى )الموس ; الملح; والعسل األسود
فطائر ]أخالط لألوكونومياكي ; ى المعكرونةالوجبات الجاهزة القائمة عل; المحشوة بالمكسرات

أطباق ; أطباق مجفدة مكونها األساسي األرز; أرز سريع التحضير; أرز باللبن; [يابانية مالحة
كرات ]أونيجيري ; [فطائر يابانية مالحة]أوكونومياكي ; مجفدة مكونها األساسي المعكرونة

كعكات ]باوزي ; [السندويشات]ن بالجب; باستا; إضافات الغلوتين ألغراض الطهي; [أرز
; [توابل]بذور السمسم ; [توابل]بذر الكتان لالستعمال المطبخي ; [كعك]بتي فور ; [محشية

براعم نبات الكبر ; بذور معالجة تستخدم كتوابل; بذور القمح ألغراض اإلستهالك البشري
; [حلويات]بسطيلة ; برغل للطعام البشري; برغل; [حلوى اللوز او الجوز]برالين ; المخللة
بن ; [الملت]بسكويت من الشعير المنبت ; بسكويت رقيق هش; بسكويت بالزبدة; بسكويت

أرز مخلوط ]بيبيمباب ; بوظة مجمدة; بوظة; بوريتوس; بهارات; بن غير محمص; اصطناعي
; تابيوكا; [عجائن محشية باللحم]بيلميني ; [صوص]بيستو ; بيتزا; [بالخضروات ولحم البقر

توابل ; توابل بودرة; توابل; (توابل)تمر هندي ; تزيين الطعام بطبقة براقة; تبولة; تاكو
تورتات ; [كيك بالفواكه]تورتات ; [بهار]توابل مصنعة من الفواكه أو الخضار ; سلطة

ثوم ; ثلج للمركبات المنعشة; ثلج طبيعي او صناعي; محشوة بالمربى او الفاكهة او المقبالت
جياوزي ; جوز مطلي بالشوكوالتة; جوز الطيب; وكوز ألغراض الطهيجل; [بهار]مفروم 

; حالوة طحينية; حبوب كينوا، معالجة; [طبق كوري من األرز]جيمباب ; [فطائر محشية]
حلويات ; حلويات فول سوداني; حلويات سكرية; حلويات بالنعناع; حلويات; حلوى لوز

; حلي بالشوكوالتة لتزيين الكعك; ن الكعكحلي بالحلويات لتزيي; لتزيين اشجار عيد الميالد
; خبز بدون خميرة; خبز بان; خبز بالشوكوالته; خبز افرجي; خبز; حنطة سوداء، معالجة

خالصات للمواد الغذائية عد الخالصات االثيرية ; خل; خردل; خبز زنجبيل; خبز بدون غلوتين
; خميرة; خمائر للعجين; البيرةخل ; للطعام[ الملت]خالصة الشعير المنبت ; والزيوت العطرية

دقيق ; دبس للطعام; معد للصناعات الغذائية[ غلوتين]دابوق ; مسحوق نفخ العجين, خميرة 
; دقيق شوفان; دقيق ذرة; دقيق بطاطا; دقيق الشعير; دقيق الخردل; دقيق التابيوكا; البقول

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

ليغعنوان التب  

Trademark 168444 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568222 الصنف 
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confectionery; confectionery for decorating Christmas trees; 
candy decorations for cakes; chocolate decorations for cakes; 
buckwheat, processed; bread; bread rolls; pains au chocolat; 
buns; unleavened bread; gluten-free bread; gingerbread; 
mustard; vinegar; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; malt extract for food; beer vinegar; 
ferments for pastes; yeast; yeast, baking-powder; gluten 
prepared as foodstuff; molasses for food; bean meal; tapioca 
flour; mustard meal; barley meal; potato flour; corn flour; 
oatmeal; soya flour; hominy grits; flour; corn, roasted; corn, 
milled; ravioli; ramen; corn flakes; oat flakes; chips [cereal 
products]; edible paper wafers; saffron [seasoning]; ground 
ginger; sago; spaghetti; mints for breath freshening; 
crystallized rock sugar; sugar; palm sugar; semolina; 
sandwiches; hot dog sandwiches; liquorice [confectionery]; 
sushi; rice crackers; tea; iced tea; kelp tea; agave syrup [natural 
sweetener]; shaved ice with sweetened red beans; sorbets 
[ices]; crushed barley; husked barley; malt for human 
consumption; udon noodles; soba noodles; vermicelli; propolis; 
crushed oats; husked oats; chocolate; sauces [condiments]; 
tomato sauce; apple sauce [condiment]; cranberry sauce 
[condiment]; soya sauce; meat gravies; pasta sauce; baking 
soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; nut flours; 
buckwheat flour; wheat flour; oat-based food; batter mixes; 
dough; ginger paste [seasoning]; rice pulp for culinary 
purposes; cake dough; almond paste; honey; chewing gum for 
breath freshening; chewing gum; thickening agents for cooking 
foodstuffs; binding agents for ice cream; vanillin [vanilla 
substitute]; popcorn; pies; flour-based dumplings; spring rolls; 
meat pies; pancakes; pepper; peppers [seasonings]; allspice; 
rusks; cinnamon [spice]; cream of tartar for culinary purposes; 
high-protein cereal bars; golden syrup; pastilles 
[confectionery]; croûtons; coffee; caramels [sweets]; cocoa; 
coffee capsules, filled; cloves [spice]; ketchup [sauce]; coconut 
macaroons; profiteroles; turmeric; croissants; curry [spice]; 
crème brûlée; custard; couscous; cakes; waffles; tortillas; fruit 
coulis [sauces]; cake frosting [icing]; kimchi pancakes; laksa; 
hominy; breadcrumbs; frozen yogurt [confectionery ices]; ham 
glaze; cereal bars; potato-based flatbreads; sea water for 
cooking; orange blossom water for culinary purposes; maltose; 
mayonnaise; edible ices; natural sweeteners; piccalilli; dulce de 
leche; marzipan; marinades; powders for making ice cream; 
cereal preparations; preparations for stiffening whipped cream; 
aromatic preparations for food; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; baking powder; cake powder; tea-based 
beverages; chocolate-based beverages; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chamomile-based 
beverages; chocolate beverages with milk; coffee beverages 
with milk; cocoa beverages with milk; meat tenderizers for 
household purposes; pastries; pâtés en croûte; chocolate-
based spreads; harissa [condiment]; miso; chocolate spreads 
containing nuts; macaroni; macarons; chutneys [condiments]; 
ice cubes; cooking salt; salt for preserving foodstuffs; 
infusions, not medicinal; vanilla flavorings for culinary 
purposes; food flavorings, other than essential oils; coffee 
flavorings; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
flavorings, other than essential oils, for beverages; puddings; 
leaven; sausage binding materials; chocolate mousses; muesli; 
starch for food; mint for confectionery; celery salt; noodles; 
royal jelly; fruit jellies [confectionery]; chicory [coffee 
substitute]; flowers or leaves for use as tea substitutes; edible 
rice paper; edible paper; aniseed; star aniseed 

طبق ]رامن ; رافيولي; ذرة مطحونة; ذرة محمصة; دقيق للطعام; دقيق لب الذرة; دقيق صويا
رقائق ورقية ; [منتجات حبوب]رقائق ; رقائق شوفان; رقائق ذرة; [ياباني من المعكرونة

سكاكر ; [معكرونة رفيعة]سباغيتي ; ساغو; [تابل]زنجبيل ; [توابل]زعفران ; صالحة لالكل
سندويشات ; سندويشات; سميد; سكر نخيلي; سكر; سكاكر لالكل; النعناع إلنعاش النفس

شاي ; شاي مثلج; شاي; [بسكويت الذرة]سينبي ; سوشي; [حلويات]سوس ; لهوت دوغا
شرائح بوظة من الفاصولياء الحمراء ; [محليات طبيعية]شراب األغاف ; من أعشاب البحر

لالستهالك [ ملت]شعير منبت ; شعير مقشر; شعير مطحون; [مثلجات]شربات ; المحاّلة
شمع نحل ; [نودلز]شعيرية ; سوبا[ معكرونة]شعيرية ; أودون[ معكرونة]شعيرية ; البشري

صلصات ; [توابل]صلصات ; شوكوالته; شوفان مقشر; شوفان مطحون; لالستهالك البشري
صلصة ; صلصة صويا; [بهارات]صلصة التوت البري ; [بهارات]صلصة التفاح ; طماطم

طحين ; السوداءطحين الحنطة ; طحائن جوز; صودا خبازة; صلصلة المعكرونة; مرق اللحم
عجينة أرز ; (مطيبات)عجينة الزنجبيل ; عجين; عجائن للقلي; طعام اساسه شوفان; قمح

علكة ليست ; علكة إلنعاش النفس; عسل نحل; عجينة لوز; عجينة كعك; لغايات مطبخية
; عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل; عوامل تغليظ لطهي المواد الغذائية; لغايات طبية

فطائر ; فطائر صينية; فطائر أساسها دقيق; فطائر; [حب الذرة]فشار ; [بديل للفانيال] فانيلين
; [تابل]قرفة ; [بقسماط]قرشلة ; فلفل حلو; [توابل]فلفل ; فلفل; [بانكيك]فطائر محالة ; لحم

قطع حلوى ; قطر السكر; قضبان الحبوب الغنية بالبروتين; قشدة التارتار ألغراض الطهي
; كبسوالت القهوة المملوءة; كاكاو; [سكاكر]كارميل ; قهوة; طع خبز محمصق; [حلويات]

كرات معجنات ; (نوع من الحلويات)كرات جوز الهند ; [صلصة]كتشاب ; [تابل]كبش قرنفل 
; كركم; .مملوءة بالكريمة المخفوقة أو الكاسترد مزينة بصلصة الشوكوالتة أو غيرها

; كعك; [سميد]كسكس ; كسترد; كريما محروقة; [ربها]كري ; (نوع من المعجنات)كروسان 
كيمشيجون ; [مجمد]كيك مغطى بالسكر ; [صلصات( ]--فواكه )كوليس ; كعك ذرة; كعك الوفل

لب ; لب الذرة; (حساء آسيوي من المعكرونة حار)الكسا ; [فطائر من الخضروات المخمرة]
خبز ]لومبير ; ن الحبوبلوح م; لحم الخنزير الصقيل; [حلويات مثلجة]لبن مجمد ; خبز

سكر ]مالتوز ; ماء زهر البرتقال لالستعمال الغذائي; ماء بحر للطبخ; [مصنوع من البطاطا
مخلالت مصنعة من الخضار ; محليات طبيعية; مثلجات صالحة لالكل; مايونيز; [الملت

; مرق تخليل يوضع فيه اللحم أو السمك; مرزبانية; مربى الحليب; المقطعة والبهارات
; مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة; مستحضرات الحبوب; مساحيق لصنع المثلجات

; مسحوق خبازة; مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة; مستحضرات منكهة للطعام
مشروبات اساسها ; مشروبات اساسها الشوكوالته; مشروبات اساسها الشاي; مسحوق كعك

مشروبات شوكوالته ; روبات أساسها البابونجمش; مشروبات اساسها الكاكاو; القهوة
; مطريات لحوم للغايات المنزلية; مشروبات كاكاو بالحليب; مشروبات قهوة بالحليب; بالحليب
معجون ; (توابل)معجون أو هريس ; معجون أساسه الشوكوالته; معجنات مقطعة; معجنات

; [معجنات]معكرون ; ةمعكرون; معجون شوكوالته يحتوي على مكسرات; [توبل]حب الصويا 
; منقوعات غير طبية; ملح لحفظ المواد الغذائية; ملح; مكعبات ثلج; [توابل]مقبالت هندية 

منكهات ; منكهات للقهوة; منكهات بخالف الزيوت العطرية; منكهات الفانيال لغايات مطبخية
مواد ; يةمهلب; منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية; للكعك بخالف الزيوت العطرية

حلوى مصنوعة من الحبوب ]موسلي ; [-شوكوالته ]موس ; مواد تماسك السجق; تخمير
معكرونة ]نودلز ; نكهة الكرفس; نعناع للحلويات; نشا للطعام; [المسحوقة والفواكه المجففة

فواكه [ جلي]هالميات ; هالم ملكي لالستهالك البشري بخالف المستخدم لغايات طبية; [رقيقة
ورق أرز ; ورد أو ورق لالستخدام كبدائل شاي; [بدائل للقهوة]هندباء برية ; [حلويات]

 . يانسون نجمي; يانسون; ورق صالح لألكل; صالح لألكل
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 
Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; Aromatic 
preparations for food; Artificial coffee; Baking powder; Baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; Barley (Crushed—); 
Barley (Husked—); Barley meal; Bean meal; Bee glue; Beer vinegar; 
Beverages (Chocolate-based—); Beverages (Cocoa-based—); 
Beverages (Coffee-based); Beverages (Flavorings [flavourings], 
other than essential oils, for—); Beverages (Tea-based—); 
Bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]; Biscuits; 
;Bread; Bread (Ginger—); Bread rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake 
paste; Cake powder; Cakes; Cakes (Flavorings [flavourings], other 
than; essential oils, for—); Cakes (Rice—); Candy; Capers; Caramels 
[candy]; Celery salt; Cereal preparations; Cereal-based snack food; 
Cheeseburgers [sandwiches]; Chewing gum; Chicory [coffee 
substitute]; Chips [cereal products]; Chocolate; Chocolate 
beverages with milk; Chocolate-based beverages; Chow-chow 
[condiment]; Christmas trees (Confectionery for decorating -); 
Chutneys [condiments]; Cinnamon [spice]; Cloves [spice] ; Cocoa; 
Cocoa beverages with milk; Cocoa products; Cocoa-based 
beverages; Coffee; Coffee (Artificial —) ; Coffee beverages with milk; 
Coffee flavorings [flavourings]; Coffee substitutes (Vegetal 
preparations for use as); Coffee (Unroasted—); Coffee-based 
beverages; Condiments; Confectionery; Confectionery for 
decorating Christmas trees; Cookies; Cooking salt; Corn flakes; 
Corn flour; Corn meal; Corn, milled; Corn (Pop-); Corn, roasted; 
Coulis (Fruit-) [sauces]; Couscous [semolina]; Crackers; Cream (Ice-
); Cream of tartar for cooking purposes; Cream of tartar for culinary 
purposes; Curry [spice]; Custard; Dressings for salad; Edible ices; 
Essences for foodstuffs, except etheric essences arid essential oils; 
Farinaceous food pastes; Farinaceous foods; Ferments for pastes; 
Flakes (Corn —); Flakes (Maize—); Flakes (Oat—); Flavorings, other 
than essential oils; Flavorings, other than essential oils, for 
beverages; Flavorings, other than essential oils, for cakes; 

فلفل حلو، حلوى لوز، عجينة لوز، يانسون، مستحضرات عطرية للطعام، قهوة اصطناعية، 
، شعير مطحون، شعير (بيكربونات الصودا الغراض الطهو)مسحوق الخبيز، صودا الخبيز 

الشوكوالتة،  مقشر، دقيق الشعير، دقيق البقول، شمع نحل، خل البيرة، مشروبات اساسها
مشروبات أساسها الكاكاو، مشروبات أساسها القهوة، منكهات للمشروبات بخالف الزيوت 

صودا )، مشروبات اساسها الشاي، بيكربونات الصودا الغراض الطهو (منكهات)العطرية 
، بسكويت، خبز، خبز زنجبيل، خبز إفرنجي، لب خبز، كعك، عجينة كيك، مسحوق (الخبيز

ات للكيك بخالف الزيوت العطرية، اقراص أرز، حلوى، براعم نبات الكبر كيك، كيك، منكه
، نكهة الكرفس، مستحضرات الحبوب، وجبات خفيفة أساسها (حلوى)المخللة، كراميل 

منتجات )، رقائق (بدائل للقهوة) ، علكة، هندبا برية (ساندويشات)الحبوب، برغر جبنة 
يب، مشروبات أساسها الشوكوالتة، ، شوكوالته، مشروبات شوكوالتة مع حل(حبوب

، قرفة (توابل)، حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد، مقبالت هندية (توابل)التشاوتشاو 
، كاكاو، مشروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، مشروبات (بهار)، كبش قرنفل (بهار)

لقهوة، اساسها الكاكاو، قهوة، قهوة اصطناعية، مشروبات قهوة مع حليب، منكهات ل
مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة، قهوة غير محمصة، مشروبات أساسها القهوة، 

توابل، حلويات، حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد، كعك محلى، ملح، رقائق ذرة، دقيق ذرة، 
، (صلصات)، ذرة محمصة، صلصة فواكه (حب الذرة)دقيق ذرة، ذرة مطحونة، بوشار 

( طرطور)، كريمة من صلصة المايونيز بالخردل (ايسكريم)يت، بوظة ، بسكو(سميد)كسكس 
الغراض الطهو، كري ( طرطور)الغراض الطبخ، كريمة من صلصة المايونيز بالخردل 

، كسترد، توابل سلطة، مثلجات صالحة لألكل، خالصات للمواد الغذائية، عدا الخالصات (بهار)
شوية، اغذية نشوية، خمائر للعجين، رقائق ذرة، األيثرية والزيوت العطرية، معاجين أغذية ن

رقائق ذرة، رقائق شوفان، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للمشروبات بخالف 
الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، منكهات بخالف الزيوت العطرية، 

ف الزيوت العطرية، بزور منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخال
، أغذية (حلويات)كتان لالستهالك البشري، دقيق، منتجات طحن الدقيق، اقراص سكرية 

نشوية، خالصات للمواد الغذائية، عدا الخالصات اإلثيرية والزيوت العطرية، طبقة من مادة 
ويات حل)، لبن مجمد (حلويات مثلجة)، لبن مجمد (تثليج)حلوة منكهة لدهنها على الكعك 

، خبز (بهار)، زنجبيل (توابل)، اعشاب بساتين محفوظة (حلويات)، جلي فواكه (مثلجة
زنجبيل، غلوكوز الغراض الطهو، إضافات غلوتين الغراض الطهو، غلوتين محضر كمواد 
غذائية، دبس السكر، صلصات مرق اللحم، برغل للطعام البشري، مهلبية بالحليب للطعام، 

ساء كالسائل للحم الخنزير، قوالب من البقوليات عالية نسبة حالوة طحينية، طبقة مل
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Flavourings, other than essential oils; Flavourings, other than 
essential oils, for beverages; Flavourings, other than essential oils, 
for cakes; Flaxseed for human consumption; Flour; Flour-milling 
products; Fondants [confectionery]; Foods (Farinaceous—); 
Foodstuffs (Essences for—), except etheric essences arid essential 
oils; Frosting [icing] (Cake-); Frozen yoghurt [confectionery ices]; 
Frozen yogurt [confectionery ices]; Fruit jellies [confectionery]; 
Garden herbs, preserved [seasonings]; Ginger [spice]; Gingerbread; 
Glucose for culinary purposes; Gluten additives for culinary 
purposes; Gluten prepared as foodstuff; Golden syrup; Gravies 
(Meat-); Groats for human food; Gruel, with a milk base, for food; 
Halvah; Ham glaze; High-protein cereal bars; Hominy; Hominy grits; 
Honey; Husked barley; Husked oats; Ice cream; Ice cream (Binding 
agents for-); Ice for refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; 
Ices (Binding agents for edible-); Ices (Edible-); Ices (Powder for 
edible-); Infusions, not medicinal; Jellies (Fruit-)[confectionery]; 
Ketchup [sauce]; Leaven; Linseed for human consumption; 
Liquorice [confectionery]; Lozenges [confectionery]; Macaroni; 
Macaroons [pastry]; Maize flakes; Maize flour; Maize meal; Maize, 
milled; Maize, roasted; Malt biscuits; Malt extract for food; Malt for 
human consumption; Maltose; Marinades; Marzipan; Mayonnaise; 
Meal; Meat gravies; Meat pies; Meat tenderizers, for household 
purposes; Mint for confectionery; Molasses for food; Mousses 
(Chocolate-); Mousses (Dessert-) [confectionery] ; Muesli; Mustard; 
Mustard meal; Noodle-based prepared meals; Noodles; Nutmegs; 
Oat flakes ; Oat-based food; Oatmeal; Oats (Crushed-); Oats 
(Husked-); Pancakes; Pasta; Paste (Almond-) ; Paste (Cake-); Paste 
(Soya bean-) [condiment]; Pastes (Farinaceous food-); Pasties; 
Pastilles [confectionery]; Pastries; Pastry; Pâté [pastries]; Peanut 
confectionery; Pepper; Peppermint sweets; Peppers [seasonings]; 
Pesto [sauce]; Petit-beurre biscuits; Petits fours [cakes]; Pies; Pies 
(Meat-); Pizzas; Popcorn; Potato flour for food; Powder (Cake-); 
Powders for ice cream; Pralines; Preserving foodstuffs (Salt for-); 
Propolis; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment]; Ribbon 
vermicelli; Rice; Rice cakes; Rice-based snack food; Rolls (Bread-); 
Royal jelly; Rusks; Saffron [seasoning]; Sago; Salad (Dressings for-
); Salt (Cooking-); Salt for preserving foodstuffs; Sandwiches; Sauce 
(Tomato—); Sauces [condiments]; Sausage binding materials; Sea 
water for cooking; Seasonings; Semolina; Snack food (Cereal-
based-); Snack food (Rice-based-); Soya bean paste [condiment]; 
Soya flour; Soya sauce; Spaghetti; Spices; Spring rolls; Star 
aniseed; Starch for food; Stick liquorice [confectionery]; Stiffening 
whipped cream (Preparations for-); Sugar; Sugar confectionery; 
Sushi; Sweeteners (Natural-); Sweetmeats [candy]; Sweets 
(Peppermint-); Tabbouleh; Tacos; Tarts; Tea; Tea (Iced-); Tea-based 
beverages; Thickening agents for cooking foodstuffs; Tomato 
sauce; Tortillas; Turmeric for food; Unleavened bread; Vanilla 
[flavoring] [flavouring]; Vanillin [vanilla substitute]; Vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; Vermicelli [noodles] ; 
Vermicelli (Ribbon-); Vinegar; Waffles; Water (Sea-) [for cooking]; 
Weeds [condiment]; Wheat flour; Wheat germ for human 
consumption; Whipped cream (Preparations for Stiffening -); Yeast 

البروتين، عصيدة الذرة، عصيدة الذرة المطحونة، عسل نحل، شعير مقشر، شوفان مقشر، 
، عوامل تماسك البوظة، ثلج للمرطبات المنعشة، ثلج طبيعي او صناعي، (ايسكريم)بوظة 

مثلجات صالحة لألكل، مساحيق  شاي مثلج، عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل،
، (صلصة)، كتشاب (حلويات)للمثلجات الصالحة لألكل، منقوعات غير طبية، جلي فواكه 

، معكرونة، (حلويات)، قطع حلوى (حلويات)خميرة، بزور الكتان لالستهالك البشري، سوس 
كويت ، رقائق ذرة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، ذرة مطحونة، ذرة محمصة، بس(معجنات)معكرون 

( ملت)للطعام، شعير منبت ( الملت)، خالصة الشعير المنبت (الملت)من الشعير المنبت 
لالستهالك البشري، مالتوز، ماء مالح، مرزبانية، مايونيز، دقيق، صلصات مرق اللحم، فطائر 

لحم، مطريات لحوم لالغراض المنزلية، نعناع للحلويات، دبس للطعام، موسية شوكوالته، 
المعكرونة )الفاكهة، موزيل، خردل، دقيق الخردل، دقيق محضر من النودلز  موسية حلوى

، جوزة الطيب، رقائق شوفان، طعام اساسه الشوفان، دقيق (معكرونة رقيقة)، نودلز (الرقيقة
، معكرونة، عجينة لوز، (بانكيك)شوفان، شوفان مطحون، شوفان مقشر، فطائر محاله 

، عجين اغذية نشوية، فطائر باللحم، اقراص محالة (ابلتو)عجينة كيك، عجينة فول الصويا 
، فطائر، فطائر، معجنات، حلويات فول سوداني، فلفل، حلويات بالنعناع، فلفل (حلويات)
، فطائر، فطائر لحم، (كعك)، بسكويت بالزبدة، بتي فور (صلصات) ، البيستو االيطالية (توابل)

حلوى اللوز أو )ك، مساحقيق للبوظة، برالين بيتزا، بوشار، دقيق بطاطا للطعام، مسحوق كي
، (فطيرة كسترد) ، مهلبية، كيش (عكبر)، ملح لحفظ المواد الغذائية، شمع المحل (الجوز

، شعيرية رقيقة، ارز، اقراص (توابل)، مقبالت (فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء)رافيول 
، (توابل)رشلة، زعفران ارز، وجبات خفيفة اساسها االرز، خبز افرنجي، جلي ملكي، ق

ساغو، توابل سلطة، ملح طعام، ملح لحفظ المواد الغذائية، سندويشات، صلصة بندورة، 
، مواد تماسك السجق، ماء البحر للطهو، توابل، سميد، وجبات خفيفة (توابل)صلصات 

، دقيق الصويا، (توابل)اساسها الحبوب، وجبات خفيفة اساسها االرز، عجينة فول الصويا 
، بهارات، فطائر صينية، يانسون نجمي، نشا (معكرونة رفيعة)صة صويا، سباغتي صل

، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة، سكر، حلويات (حلويات)للطعام، أصابع سوس 
تورتيال ذرة )السكر، سوشي، محليات طبيعية، حلويات سكرية، حلويات بالنعناع، تبولة، تاكو 

، شاي، شاي مثلج، مشروبات اساسها الشاي، عوامل تغليظ (هكيك بالفواك)، تورتات (مقلية
، كركم للطعام، خبز بدون خميرة، (التورتيال)لطهو المواد الغذائية، صلصة بندورة، كعكة ذرة 

، مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة، شعيرية (بديل للفانيال)، فانيلين (منكهة)فانيال 
، (توابل)، اعشاب بحرية (للطهو)الوفل، ماء البحر  ، شعيرية رقيقة، خل، كعكة(نودلز)

 .طحين قمح، نتاش القمح لالستهالك البشري، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة، خميرة

Special condition:  Claiming gold and black colors. مع المطالبة بااللوان الذهبي واالسود: اشتراطات خاصة. 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chocolate. الشوكوالتة. 

Special condition:  Claiming yellow colors. مع المطالبة اللون االصفر: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

eaaN tpac lppA: Al Bostani Trading DWC-
LLC 

:اسم طالب التسجيل م.م.ذ.البستاني للتجارة دي دبليو ش  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب المتحدةاالمارات العربية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Business Center, Dubai World Central, 
P.O Box: 390667, Dubai, UAE 

دبي،  802664مركز األعمال، دبي ورلد سنترال، ص ب 
 اإلمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 مبنى 55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168604 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 568622 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural 
and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and 
flowers; foodstuffs, almonds [fruits], beans, fresh, cereal seeds, 
unprocessed, chestnuts, fresh, coconuts, hazelnuts, fresh, kola 
nuts, maize, peanuts, fresh, peas, edible sesame, unprocessed. 

المنتجات الزراعية ومنتجات تربية األحياء المائية والبساتين والغابات، بحالتها الخام غير 
الفواكه والخضروات الطازجة، واألعشاب ; الحبوب والبذور الخام وغير المعالجة; المعالجة

، بقول طازجة، [ثمر]المواد الغذائية ، لوز ; النباتات والزهور الطبيعية; العطرية الطازجة
بذور حبوب غير معالجة، كستنة طازجة، جوز الهند، بندق طازج، جوز الكوال، ذرة صفراء، 

 فول سوداني طازج، بازالء ، سمسم غير معالج صالح لألكل

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Baja Food Industries Co. التسجيلاسم طالب  شركة باجة للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  العربية السعودية، المملكة 55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .ص الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168681 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 568685 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Rice, unprocessed; fish, live; shellfish, live; trees; Christmas 
trees; palm trees; garden herbs, fresh; straw mulch; wreaths of 
natural flowers; hop cones; pine cones; bulbs, seedlings and 
seeds for planting; flower bulbs; rye; raw and unprocessed 
grains and seeds; buckwheat, unprocessed; molluscs, live; 
ginger, fresh; edible flowers, fresh; freeze-dried fishing bait; 
fresh fruits and vegetables, fresh herbs; raw and unprocessed 
agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; 
foodstuffs and beverages for animals; natural plants and 
flowers; koi carp, live; peas, fresh; linseed for animal 
consumption; linseed meal for animal consumption; soya 
beans, fresh; wheat germ for animal consumption; cereal seeds, 
unprocessed; edible linseed, unprocessed; oranges, fresh; 
groats for poultry; onions, fresh; potatoes, fresh; residue in a 
still after distillation; fruit residue [marc]; beans, fresh; mussels, 
live; hazelnuts, fresh; fish spawn; silkworm eggs; eggs for 
hatching, fertilized; hay; arrangements of fresh fruit; berries, 
fresh; draff; maize cake for cattle; peanut cake for animals; rape 
cake for cattle; bagasses of cane [raw material]; oil cake; nuts, 
unprocessed; locust beans, raw; juniper berries; garlic, fresh; 
chicory roots; roots for animal consumption; trunks of trees; 
crayfish, live; spiny lobsters, live; seed germ for botanical 
purposes; kola nuts; coconuts; quinoa, unprocessed; cocoa 
beans, raw; edible insects, live; hops; citrus fruit, fresh; 
menagerie animals; live animals; litter peat; artichokes, fresh; 
algarovilla for animal consumption; lettuce, fresh; undressed 
timber; unsawn timber; vegetables, fresh; yeast for animal 
consumption; sea-cucumbers, live; cucumbers, fresh; fish meal 
for animal consumption; meal for animals; poultry, live; 
silkworms; maize; rhubarb, fresh; wood chips for the 
manufacture of wood pulp; aromatic sand [litter] for pets; 

; اشجار مخصصة لعيد الميالد; اشجار; اسماك قشرية حية; اسماك حية; ارز غير معالج
اكواز حشيشة ; اكاليل من زهور طبيعية; اغطية من القش; اعشاب طازجة; اشجار نخيل

الحبوب والبذور الخام ; الجاودار; البصل; األبصال والشتالت والبذور; اكواز صنوبر; الدينار
الزهور ; الزنجبيل الطازج; الرخويات الحية; لحنطة السوداء، غير معالجةا; وغير المعالجة

الفواكه والخضروات ; الُطعم المجففة المجمدة الخاصة بالصيد; الطازجة الصالحة لالكل
المنتجات الزراعية ومنتجات تربية األحياء المائية ; الطازجة، واألعشاب العطرية الطازجة

المواد الغذائية والمشروبات الخاصة ; الخام غير المعالجة والبساتين والغابات، بحالتها
بازالء ; ، حّية[الشبوط الملون]أسماك الكوي ; النباتات والزهور الطبيعية; بالحيوانات

بذور الصويا ; بذر الكتان وجبة لإلستهالك الحيواني; بذر الكتان لإلستهالك الحيواني; طازجة
بذور كتان غير ; بذور حبوب غير معالجة; وانيبذور القمح لالستهالك الحي; الطازجة
[ ثفل]بقايا ; بقايا التقطير; بطاطا طازجة; بصل طازج; برغل للدواجن; برتقال طازج; معالجة

; بيض دود القز; بيض السمك; بندق; بلح البحر الحي; بقول طازجة; الفواكه المعصورة
ثفل ; فواكه طازجة -وت ت; تحضيرات من الفواكه الطازجة; تبن; بيض مخصب للتفقيس

ثفل ; ثفل اللفت للماشية; ثفل الفول السوداني للحيوانات; ثفل الذرة الصفراء للماشية; البيرة
; ثمار العرعر; ثمار الخرنوب; [فواكه]ثمار الجوز ; ثفل للماشية; [مادة خام]قصب السكر 
جراد ; وع اشجارجذ; جذور صالحة لالستهالك الحيواني; جذور الهندبا البرية; ثوم طازج

; جوز الهند; جوز الكوال; جنين البذرة لغايات نباتية; [حي]جراد بحري شائك ; [حي]البحر 
; حشيشة الدينار; حشرات حية صالحة لألكل; حبوب كاكاو خام; حبوب الكينوا، غير معالجة

خث لفراش ; حيوانات حية; حيوانات تعرض في حدائق الحيوان; حمضيات طازجة
; خشب غير مسوى; طازج, خس ; خروب لالستهالك الحيواني; خرشوف طازج; الحيوانات

; طازج, خيار ; خيار البحر الحي; خميرة للحيوانات; خضروات طازجة; خشب غير منشور
; ذرة صفراء; دود القز; دواجن حية; دقيق للحيوانات; دقيق السمك لالستهالك الحيواني

فراش ]رمل معطر للحيوانات األليفة ; رقائق خشبية لصنع لب الخشب; راوند طازج
سردين ; سبانخ الطازجة; زيتون طازج; زهور مجففة للتزيين; زهور طبيعية; [للحيوانات

; سمك رنكة حي; سمك تونا حي; سمك األنشوفة الحي; سمسم; [حي]سرطان بحري ; حي
; تولش; [المقشرة أو غير المقشرة]سنابل الذرة الحلوة غير المعالجة ; سمك سلمون حي

شمندر ; للتخمير والتقطير[ ملت]شعير منبت ; شعير الجعة; شعير; شجيرات ورد; شجيرات
; طعام للحيوانات االليفة; طحالب غير معالجة لالستهالك البشري أو الحيواني; شوفان; طازج

عظم الحبار ; عدس طازج; طيور كالب; طعم حي لصيد السمك; طعام للماشية; طعام للطيور
مادة ]غبار الطلع ; عنب طازج; علف للحيوانات; علف لتقوية الحيوانات; ركطعام للطيو

فراش ; غالل لالستهالك الحيواني; [حبوب]غالل ; [بذور]غالل ; غزل فطري للتكاثر; [خام

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

-564عمارة رقم -شارع مكة-عمان 55018 -2888ب .ص
 425مكتب-4ط

ليغعنوان التب  

Trademark 168443 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 568228 الصنف 
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flowers, natural; flowers, dried, for decoration; olives, fresh; 
spinach, fresh; sardines, live; lobsters, live; edible sesame, 
unprocessed; anchovy, live; tuna, live; herrings, live; salmon, 
live; unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked]; 
seedlings; shrubs; rose bushes; barley; malt; malt for brewing 
and distilling; beet, fresh; oats; algae, unprocessed, for human 
or animal consumption; pet food; bird food; fodder; fishing bait, 
live; dog biscuits; lentils, fresh; cuttle bone for birds; 
strengthening animal forage; stall food for animals; grapes, 
fresh; pollen [raw material]; mushroom spawn for propagation; 
seeds for planting; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; straw litter; distillery waste for animal 
consumption; mushrooms, fresh; peppers [plants]; rough cork; 
fruit, fresh; fresh fruits and vegetables; peanuts, fresh; nettles; 
crustaceans, live; straw [forage]; coconut shell; sugarcane; 
wheat; leeks, fresh; chestnuts, fresh; lime for animal forage; 
truffles, fresh; squashes, fresh; copra; almonds [fruits]; raw 
barks; lemons, fresh; bred stock; oysters, live; turf, natural; 
animal fattening preparations; preparations for egg laying 
poultry; rice meal for forage; peanut meal for animals; flax meal 
[fodder]; beverages for pets; edible chews for animals; salt for 
cattle; by-products of the processing of cereals, for animal 
consumption; litter for animals; animal foodstuffs; plants; aloe 
vera plants; vine plants; plants, dried, for decoration; cannabis 
plants; cannabis, unprocessed; bran; palms [leaves of the palm 
tree]; bran mash for animal consumption; mash for fattening 
livestock; chicory, fresh; sanded paper [litter] for pets.  

فلين ; [نبات]فلفل ; فطر طازج; فضالت التقطير لالستهالك الحيواني; من القش للحيوانات
قشريات ; قراص; [ثمر]فول سوداني ; راوات طازجةفواكه و خض; فواكه طازجة; خام
; كستنة طازجة; طازجة, كراث ; قمح; قصب سكر; قشور جوز الهند; [علف]قش ; [حية]

; لحاء خام; [ثمر]لوز ; لب النارجيل; كوسا طازجة; كمأة طازجة; كلس لعلف الحيوانات
مستحضرات ; مستحضرات لتسمين الماشية; مرج; محار حي; ماشية; طازج, ليمون 

مسحوق ; مسحوق الفول السوداني للحيوانات; مسحوق ارز للعلف; للدواجن التي تبيض
; ملح للماشية; مضغ صالحة لالكل للحيوانات; مشروبات للحيوانات االليفة; [علف]الكتان 

مواد ; منتجات لفراش الحيوانات; منتجات ثانوية من معالجة الحبوب لالستهالك الحيواني
نبات ; نباتات مجففة للتزيين; نباتات الكروم; نباتات األلوفيرا; نباتات; اناتغذائية للحيو

[ علف]هريس ; [اوراق شجر النخيل]نخيل ; نخالة; نبات القنب الغير محّضر; القنب
[ فراش]ورق رملي ; هندبا برية طازجة; هريس لتسمين الماشية; لالستهالك الحيواني
 .للحيوانات األليفة
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 ERMDFD  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Live plants; fresh fruits. النباتات الحية، الفواكه الطازجة. 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA: C.I.V. - CONSORZIO 
ITALIANO VIVAISTI - 
Societa consortile a.r.l. 

:اسم طالب التسجيل .ال.سوسيتا كورنسوتايل ايه ار -كونسورزيو ايتاليانو فيفايستي  - .في.اي.سي  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone, Fraz. 
San Giuseppe, 44020 Comacchio 
(Ferrara), Italy 

سان . بواتون، فراز. لوك - 556روميا كيه ام . إس.إس
 ، إيطاليا(فرارة)كوماكيو  22242جوزيبي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168567 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 568164 الصنف 
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MRLI 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Live plants; fresh fruits. النباتات الحية، الفواكه الطازجة. 

 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA: C.I.V. - CONSORZIO 
ITALIANO VIVAISTI - 
Societa consortile a.r.l. 

:اسم طالب التسجيل .ال.سوسيتا كونسورتايل ايه ار -كونسورزيو ايتاليانو فيفايستي  - .في.اي.سي  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone, Fraz. 
San Giuseppe, 44020 Comacchio 
(Ferrara), Italy 

سان . بواتون، فراز. لوك - 556روميا كيه ام . إس.إس
 ، إيطاليا(فرارة)كوماكيو  22242جوزيبي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168566 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 568166 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Aerated water, Beer, Beer wort, Beverages (Non-alcoholic-), 
Beverages (Preparations for making-    hiaehibucuuu BCus(nKh-

BcbKuKcib-),gKbaaBics,hKh-BcbKuKcib,  hiaehibus,  hiahubaB s,
hKh- alcoholic, Malt wort,, Non-alcoholic beverages, Non-

alcoholic fruit extracts, Non-alcoholic fruit  ehibucuuu BCus,
sBccu Bau s.  

, مستحضرات لتحضير المشروبات, مشروبات غير كحولية, ماء الشعير, بيرة, مياه غازية 
شراب فواكه , عصائر فواكه, كحولية مشروبات عصير فواكه غير , كوكتيالت غير كحولية

مشروبات , خالصات فواكه غير كحولية, غير كحولية مشروبات, ماء شعير, غير كحولي
  (ماء الينابيع)مياه الشرب الصحية , كحولية عصير فواكه غير 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

eaaN tpac lppA: ALWAHDANIA GENERAL 
TRADING CO LLC. 

:اسم طالب التسجيل  )م. م.ذ.ش(هالوحدانية للتجارة العام /شركة   

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES الطالبجنسية  االمارات العربية المتحدة: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. BOX 29011,Office No. 904 - Bur Dubai 
- Business Bay  - DUBAI, BnRs nn na
EMIRATES 

الخليج  -دبي بر  - 022مكتب رقم   40255صندوق بريد 
 المتحدة دبي، اإلمارات العربية  -التجاري 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -825518ب .ص الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  10عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168640 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568622 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beers, mineral and aerated waters, syrups for lemonade, fruit 
beverages and fruit juices, vegetables and fruits shake juices, 
cider, fruit nectars, non-alcoholic, orgeat, protein-enriched 
sports beverages. 

،المياه المعدنية ، مياه غازية، ، عصائر مركزة لعمل الليموناضة،  ( شراب الشعير)البيرة 
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، العصائر المخفوقة من الخضروات 
والفواكة،  عصير تفاح، شراب فواكه، غير كحولي، شراب اللوز، مشروبات بروتينية 

 للرياضيين،

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Baja Food Industries Co.  اسم طالب التسجيل باجة للصناعات الغذائيةشركة:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168682 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568684 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beers; preparations for making beer; mineral water, spring 
water, table water, soda water; fruit and vegetable juices, fruit 
and vegetable concentrates and extracts for making beverages, 
non-alcoholic soft drinks; energy drinks, protein-enriched 
sports beverages; powders used in the preparation of fruit-
based drinks; syrups for beverages 

بيع، مياه الجوفية، مياه الصودا؛ عصائر الفاكهة والخضروات، المياه المعدنية، مياه الينا
مركزات الفواكه والخضروات ومستخلصاتها لصنع المشروبات، المشروبات الخفيفة غير 

الكحولية؛ مشروبات الطاقة، المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين؛ المساحيق المستخدمة 
 اب للمشروباتفي إعداد المشروبات القائمة على الفاكهة؛ شر

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: ALTUNKAYA INSAAT 
NAKLIYAT GIDA TICARET 
ANONIM SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : 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 

 8: نولو كادي، نو 88220سانايى بولجيسي، اورغانايزي . 2
 تركيا/ غازيانتيب  -، بيليربيي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168485 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568281 الصنف 
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 IEFBeMREF  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Energy drinks; Non-alcoholic fruit-based beverages; Non-
alcoholic vegetable-based beverages; Syrups for making fruit-
flavoured drinks. 

مشروبات الطاقة، المشروبات الغير كحولية التي أساسها الفاكهة، المشروبات الغير كحولية 
 .التي أساسها الخضراوات، أشربة لصنع مشروبات بنكهة الفاكهة

 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: TROKADERO 
INTERNACIONAL DOOEL 

:اسم طالب التسجيل تروكاديرو إنتيرناسيونال دوويل  

lpc oapN ty     : MACDONIA  جنسية الطالب مقدونياجمهورية شمال: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Str. 160 no 31, TETOVO 1200, R. of North 
Macedonia 

، أر أوف شمال 5422، تيتوفو 85رقم  562. إس تي أر
 مقدونيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168574 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568142 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Syrups for lemonade; syrups for beverages; pastilles for 
effervescing beverages; mineral and aerated waters; syrups and 
other preparations for making beverages; beer; kvass; malt 
beer; ginger beer; extracts of hops for making beer; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic essences for making 
beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; orgeat; fruit 
nectars, non-alcoholic; sherbets [beverages]; vegetable juices 
[beverages]; fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages; tomato juice [beverage]; 
cider, non-alcoholic; grape must, unfermented; must; cocktails, 
non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; beer wort; 
soda water; lithia water; malt wort; seltzer water; soft drinks; 
powders for effervescing beverages; non-alcoholic preparations 
for making beverages; preparations for making aerated water; 
energy drinks; protein-enriched sports beverages; isotonic 
beverages; soya-based beverages, other than milk substitutes; 
non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic beverages; 
non-alcoholic honey-based beverages; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic beverages flavored with coffee; 
aperitifs, non-alcoholic; fruit beverages; smoothies; whey 
beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; 
fruit beverages and fruit juices; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; 
waters [beverages]; aerated water; table waters; mineral water 
[beverages]; barley wine [beer]. 

; اقراص محالة للمشروبات الفوارة; اشربة لتحضير المشروبات; اشربة لتحضير الليموناضة
أشربة و مستحضرات أخرى ; المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية

جعة ; [ملت]بيرة شعير منبت ; [من الكحول خالية]بيرة روسية ; بيرة; لصناعة المشروبات
خالصات ; خالصات فواكه غير كحولية; خالصات حشيشة الدينار لتحضير البيرة; زنجبيل

غير ]شراب فواكه ; شراب اللوز; [مشروب خفيف]شراب الفشاغ ; لتحضير المشروبات
ركزة عصائر م; عصائر فواكه; [مشروبات]عصائر خضروات ; [مشروبات]شربات ; [كحولي

عصير تفاح ; [مشروب]عصير بندورة ; ومستحضرات أخرى غير كحولية لعمل المشروبات
كوكتيل من ; كوكتيالت غير كحولية; عصير عنب; [غير مخمر]عصير عنب ; [غير كحولي]

ماء معدني ; [ملت]ماء شعير منبت ; ماء الليثيا; ماء الصودا; ماء الشعير; ليموناضة; البيرة
مستحضرات بدون كحول لتحضير ; مساحيق للمشروبات الفوارة; كحوليةمرطبات غير ; فوار

مشروبات بروتينية ; مشروبات الطاقة; مستحضرات لتحضير المياه الغازية; المشروبات
مشروبات عصير فواكه ; مشروبات صويا من غير بدائل اللبن; مشروبات تواترية; للرياضيين
مشروبات غير ; غير كحولية اساسها العسلمشروبات ; مشروبات غير كحولية; غير كحولية

مشروبات فاتحة ; مشروبات غير كحولية منّكهة بنكهة القهوة; كحولية منّكهة بنكهة الشاي
مشروبات مصل ; مشروبات فواكه أو خضار مخلوطة; مشروبات فاكهة; للشهية غير كحولية

مشروب ; اكهةمشروبات و عصائر ف; مشروبات من األرز، بخالف بدائل الحليب; اللبن
مياه ; مياه المعدنية وغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية; الالكحولي, األلوفيرا
نبيذ الشعير ; [مشروبات]مياه معدنية ; مياه معدنية للموائد; مياه غازية; [مشروبات]شرب 

 [.البيرة]

 

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  561عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 55018, 2888:ب.ص

ليغعنوان التب  

Trademark 168442 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568224 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beers and non-alcoholic beers. البيرة والبيرة غير الكحولية. 

 

Date of 12/11/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

eaaN tpac lppA: Heineken Brouwerijen 
B.V. 

:اسم طالب التسجيل .في.هينيكين بروويريجين بي  

lpc oapN ty     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM, The Netherlands 

زد دي، امستردام،  5254، 45تويدي ويترينغبالنتسوين 
 هولندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168565 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568161 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beers. البيرة. 

 

Date of 12/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

eaaN tpac lppA: Heineken Brouwerijen 
B.V. 

:اسم طالب التسجيل .في.هينيكين بروويريجين بي  

lpc oapN ty     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM, The Netherlands 

زد دي، امستردام،  5254، 45تويدي ويترينغبالنتسوين 
 هولندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168564 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568162 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

البيرة، المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات الفواكه 
 .وعصائر الفواكه، األشربة وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Hildon Limited اسم طالب التسجيل هيلدون ليميتد:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hildon House, Broughton, Stockbridge, 
SO20 8DG, England 

دي جي،  8 42هيلدون هاوس، بروتون، ستوكبريدج، اس آو
 انجلترا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522طالل أبوغزالة بناية رقم مجموعة 
 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168619 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 568650 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

arak  whisky wine gin vodka cognac brandy liqueur     العرق الوسكي النبيذ الجن الفودكا الكونياك البراندي الليكير 

 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

eaaN tpac lppA: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء
 58552, 2:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 
Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 58552 -2ب .ص   

Trademark 168418 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 568258 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic preparations for 
making beverages; spirits and liquors; distilled spirits; distilled 
beverages; digesters [liqueurs and spirits]; whiskey; blended 
whiskey; bourbon whiskey; whiskey based liqueurs; flavoured 
whiskey; flavoured bourbon; cocktails; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based. 

؛ مشروبات كحولية لعمل المشروبات؛ (شراب الشعير)دا البيرة مشروبات كحولية، فيما ع
مشروبات روحية وكحولية معطرة؛ مشروبات روحية مقطرة؛ مشروبات مقطرة؛ مشروبات 

؛ ويسكي؛ ويسكي مخلوط؛ ويسكي [مشروب الليكيور الكحولي ومشروبات روحية]مهضمة 
ربون منكه؛ كوكتيالت؛ بوربون؛ مشروب ليكيور كحولي أساسه ويسكي؛ ويسكي منكه؛ بو
 (.شراب الشعير)مشروبات كحولية مخلوطة مسبقاً، فيما عدا تلك التي أساسها البيرة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88258048 
Claim Date: 11/01/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88418228: رقم االدعاء

 55/25/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 08/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2019  

eaaN tpac lppA: Sazerac Brands, LLC اسم طالب التسجيل .سازيراك براندز، ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10101 Linn Station Road Suite 400,   
Louisville Kentucky 40223   United States 
of America 

،   لويسفيل، كنتاكي 222لين ستيشن رود سويت  52525
 ،    الواليات المتحدة االمريكية  22448

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168660 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 568662 الصنف 



223 

 

 

   

 IDR FEENEleC TDReIRM KFUEKFl  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Alcoholic beverages, except beer; alcoholic preparations for 
making beverages; spirits and liquors; distilled spirits; distilled 
beverages; digesters [liqueurs and spirits]; whiskey; blended 
whiskey; bourbon whiskey; whiskey based liqueurs; flavoured 
whiskey; flavoured bourbon; cocktails; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based. 

؛ مشروبات كحولية لعمل المشروبات؛ (شراب الشعير)مشروبات كحولية، فيما عدا البيرة 
رة؛ مشروبات روحية مقطرة؛ مشروبات مقطرة؛ مشروبات مشروبات روحية وكحولية معط

؛ ويسكي؛ ويسكي مخلوط؛ ويسكي [مشروب الليكيور الكحولي ومشروبات روحية]مهضمة 
بوربون؛ مشروب ليكيور كحولي أساسه ويسكي؛ ويسكي منكه؛ بوربون منكه؛ كوكتيالت؛ 

 (.شراب الشعير)ة مشروبات كحولية مخلوطة مسبقاً، فيما عدا تلك التي أساسها البير

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88285895 
Claim Date: 01/02/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88481801: رقم االدعاء

 25/24/4250: تاريخ االدعاء

Disclaimer: The registration of this mark does not give its 
owners the right to use the word BOURBON if it is mentioned 
separately from the mark 

اذا  KFUEKFlان تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق بااستعمال كلمة: التنازل
 ماوردت بمعزل عن العالمة

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

eaaN tpac lppA: Sazerac Brands, LLC اسم طالب التسجيل .سازيراك براندز، ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10101 Linn Station Road, Suite 400 
Louisville Kentucky 40223 United States 
of America 

كنتاكي ، لويسفيل، 222لين ستيشن رود سويت  52525
 ، الواليات المتحدة االمريكية22448

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168704 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 568422 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches 
 

بغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص الت
للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة 

؛ (ألغراض غير طبية)من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ 
؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل السجائر االلكترونية

تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ 
محاليل النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر 

سجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين وأنابيب السجائر وفالتر ال
 .ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 72166/2018 
Claim Date: 19/04/2018 

 ED: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 44566/4258: رقم االدعاء

 50/22/4258: االدعاءتاريخ 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners  
the right to use  word (CRAFTED, SELECTION)if used separately 
from the mark 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة : التنازل
(EEeOIRM وLRCREIEFl )بمعزل عن العالمه 

 

Date of 18/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/10/2018  

eaaN tpac lppA: philip morris brands sarl اسم طالب التسجيل فيليب موريس براندز اس ايه ار ال:  

lpc oapN ty     : SWISS جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address quai jeanrenaud 3,2000 neuchatel. 
switzerland,  

 عنوان طالب التسجيل  سويسرا  ، ,نيوشاتيل  4222, 8كواي جونرينود 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع االمير شاكر بن  16  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
رمز بريدي  - 822118صندوق بريد  -الشميساني االردن , زيد

55582  

ليغعنوان التب  

Trademark 168613 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  568658 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Tobacco; smokers’ articles; matches التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب 

 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

eaaN tpac lppA: J&B LIMITED   اسم طالب التسجيل  شركة جي اند بي ليمتد:  

lpc oapN ty     : BRITISH VIRGIN ISLANDS  جنسية الطالب البريطانيةجزر العذارى: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  2 BlcKK ,gBi BeahicBihC, B aua
erhB u,P.O.aKo2713, KBBsOan,

 sO sOOn,a iaisuni CihRscBhBs.  

 -8541ص ب –ساحة السوق –بناية يامراج  –الثالث الطابق 
  .البريطانية  جزر فيرجن  –تورتوال –رود تاون 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -825518ب .ص الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  10عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168639 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568680 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays, lighter flints; tobacco 
substitutes; cigars; electronic cigarettes; electronic cigarette 
cartridges; nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; humidors; cigar 
cutters; ashtrays for smokers; neck chains for electronic 
cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; smokers' articles, 
namely lighters for smokers; sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes; 
pads for cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning 
electronic cigarettes; sticks for cleaning electronic cigarettes; 
cleaners for electronic cigarettes; cover cases for electronic 
cigarette devices; protective cases for electronic cigarettes; 
decorative covers for electronic cigarettes; electric cleaners for 
electronic cigarettes; cleaning implements for electronic 
cigarettes; cleaning apparatus for electronic cigarettes 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب التبغ ومنافض 
الولعات، بدائل التبغ، السيجار، السجائر اإللكترونية، )الشرارة/حجرالشعال(السجائر وصوان 

النيكوتين للستخدام في السجائر اإللكترونية، ) سوائل(سجائر اإللكترونية، محاليل خراطيش ال
النيكوتين السائلة للستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة ) سوائل(محاليل 

للستخدام في السجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر 
السيجار، منافض السجائر للمدخنين، ) قاطعات(اديق السيجارالمرطبة، قواطع اإللكترونية، صن

السجائر اإللكترونية، سلسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، 
سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات (( ULKمحوالت الناقل التسلسلي العالمي
ت المدخنين وبالتحديد الولعات للمدخنين، عصي لتنظيف للسجائر اإللكترونية، مستلزما

وتطهير السجائر اللكترونية، أداة تنظيف للسجائر اللكترونية، فرش تنظيف للسجائر 
اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي 

إللكترونية، منظفات للسجائر لتنظيف السجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر ا
اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، 

 .أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية

Special condition:  Claiming blue color باللون األزرقمع المطالبة : اشتراطات خاصة 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : 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  دايجيون، جمهورية كورياجو،  -جيل ،دايديوك -، بيوتكوت45

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168554 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568112 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electronic cigarettes and pods for electronic cigarettes.  للسجائر ( للتدخينأطراف أو حجرات تحتوي على سائل )السجائر اإللكترونية ورؤوس
 .اإللكترونية

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

eaaN tpac lppA: HLH LLC اسم طالب التسجيل اتش ال اتش ال ال سي:  

lpc oapN ty     : ISLE OF MAN جنسية الطالب جزرمان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Grosvenor Court, Albert Road, Ramsey, 
ISLE OF MAN 

 عنوان طالب التسجيل  غروسفينور كورت، البيرت رود، رامسي، جزيرة مان

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168545 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568121 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; electronic cigarettes; cigarette tips; cigar cases; 
mouthpieces for cigarette holders; pipe racks for tobacco pipes; 
cigarette cases; cigarillos; tobacco pipes; cigars. 

السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ وليس للغايات الطبية، السجائر اإللكترونية، أطراف 
( رفوف)، مناصب (فلتر سجائر)لحاملي السجائر ( مباسم)السجائر، علب السيجار، قطع الفم 

 .تبغ، علب سجائر، السيجار الصغير الرفيع، غليون التبغ، السيجارغاليين ال

 

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: SHENZHEN IVPS 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل ، إل تي دي.شينزهين أي في بيه إس تيكنولوجي كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 101, Building 69, Liantang Industrial 
Zone, Tangwei Community, Fenghuang 
Street, Guangming New District Shenzhen 
CHINA 518000 

، ليانتانغ إندستلاير زون، تانغوي 60، بيلدينغ 525رووم 
كوميونيتي، فينغهوانغ ستريت، غوانغمينغ، نيو ديستريكت 

 185222شينزهين، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168602 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568624 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cigarettes and tobacco and all goods related to tobacco. السجائر والتبغ وكافة منتوجات التبغ. 

Special condition:  The Registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

من قانون ( 8)فقرة ( 45)هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة ان تسجيل : اشتراطات خاصة
 .العالمات التجارية

Date of 31/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2019  

eaaN tpac lppA: Union Tobacco & 
Cigarette Industries Co. 

:اسم طالب التسجيل والسجائرمصانع االتحاد النتاج التبغ   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 851015 Amman 11185 Jordan, 
P.O.Box: 851015, 11192 

األردن  ،  55581عمان  815251. ب.ص
 55504, 815251:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صللملكية الفكريةأبو غزالة  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168576 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568146 الصنف 
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 KCFT  
   

 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cigarettes. السجائر. 

Special condition:  The Registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

من قانون ( 8)فقرة ( 45)ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة : اشتراطات خاصة
 .العالمات التجارية

 

Date of 31/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2019  

eaaN tpac lppA: Union Tobacco & 
Cigarette Industries Co. 

:اسم طالب التسجيل النتاج التبغ والسجائرمصانع االتحاد   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 851015 Amman 11185 Jordan,  عنوان طالب التسجيل  األردن  ،  55581عمان  815251. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168575 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568141 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Raw and manufactured tobacco. cigarettes; cigarillos; cigars; 
snuff; electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; chewing tobacco; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; herbs for smoking; 
cigarette filters;  matches; match boxes; lighters for smokers; 
wicks adapted for cigarette lighters; match holders; tips of 
yellow amber for cigar and cigarette holders; tobacco pouches; 
cigarette tips; gas containers for cigar lighters; tobacco pipes; 
books of cigarette papers; absorbent paper for tobacco pipes; 
cigar cutters; cigar cases; cigarette cases; cigar holders; pocket 
machines for rolling cigarettes; cigarette holders; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette paper; pipe cleaners for tobacco 
pipes; firestones; pipe racks for tobacco pipes; snuff boxes; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; humidors; 
oral vaporizers for smokers; flavorings, other than essential 
oils, for tobacco; flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; hookah; accessories and articles for 
hookahs (including hookah clay bowls and headgears, hookah 
hose, hookah pipes and filters, hookah hooks, hookah hoses 
with pipes (mouthpieces), hookah shafts, bags and cases for 
hookah, hookah water bowls); tobacco, smoking herb and 
melas aromatic mixtures for use in hookah. 

مسحوق تبغ )ر، السعوط ، السيجا(سيجار رفيع)التبغ الخام والمصنع، السجائر، سيجاريللو 
، السجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، تبغ (لالستنشاق

للمضغ، السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ ليست للغايات الطبية، أعشاب للتدخين، فالتر 
لمدخنين، فتائل العواد الثقاب، والعات ل( علب)، صناديق (ثقاب)السجائر، اعواد الكبريت 

معدة لوالعات السجائر، حامالت اعواد الثقاب، اطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار 
والسجائر، أكياس التبغ، اطراف السجائر، عبوات غاز لوالعات السيجار، غاليين التبغ، رزم 

جائر، من أوراق السجائر، ورق ماص لغاليين التبغ، قاطعات سيجار، علب للسيجار، علب للس
حامالت السيجار، آالت تحمل في الجيب للف السجائر، حامالت السجائر، فوهات لحامالت 

، مناصب لغاليين (الصوان)السجائر، ورق سجائر، ادوات تنظيف غاليين التبغ، حجارة النار 
وعاء )، منافض السجائر للمدخنين، مباصق (مسحوق تبغ لالستنشاق)التبغ، علب السعوط 

التبغ، صناديق لترطيب التبغ، مبخرة الفم للمدخنين، منكهات بخالف الزيوت  لمدخني( للبصق
العطرية للسجائر، منكهات بخالف الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، 

بما في ذلك أوعية الصلصال للشيشة ومثبتات )، ملحقات وقطع للشيشة (االرجيلة)الشيشة 
( عالقات)الشيشة ومثبتات ( مرشحات)وفالتر ( أنابيب)بيشوخراطيم الشيشة وبرا( الرأس)

وأعمدة الشيشة وحقائب وعلب ( مباسم)األنابيب /الشيشة وخراطيم الشيشة مع البرابيش
، التبغ وأعشاب التدخين ومخاليط المعسل (للشيشة( قارورة الشيشة)للشيشة وأوعية الماء 

 .العطرية الستخدامها في الشيشة

Special condition:  Claiming white, blue, light blue, silver colors. مع المطالبة بااللوان االبيض واالزرق واالزرق الفاتح والفضي: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: “Grand Tobacco” LLC "اسم طالب التسجيل ال ال سي "جراند توباكو:  

lpc oapN ty     : ARMENIA جنسية الطالب ارمينيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Shahamiryanneri 22, Yerevan 0061, 
Republic of Armenia 

 عنوان طالب التسجيل  ، جمهورية أرمينيا2265، يريفان 44شهاميريانيري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168605 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568621 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; electronic cigarettes; tips of yellow amber 
for cigar and cigarette holders; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; cigarette tips; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; cigarette cases; 
oral vaporizers for smokers; pipe racks for tobacco pipes. 

السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية، السيجار الرفيع، السجائر 
السيجار والسجائر، ( أطراف السجائر)اإللكترونية، أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم  
سجائر، النكهات عدا ( مرشحات)نية، فالتر المحاليل السائلة المستخدمة في السجائر األلكترو

عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر األلكترونية، علب السجائر، مبخرات الفم 
 غاليين التبغ( رفوف/منصات)للمدخنين، مناصب 

 

Date of 10/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/11/2019  

eaaN tpac lppA: Shenzhen Oshi 
Biotechnology Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.شنتشن أوشي بايوتيكنولوجي كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 101, 96 Buildings, Liantang 
Industrial Zone, Tangwei Community, 
Fenghuang Street, Guangming Zone 
Shenzhen 518000 CHINA 

بيلدينغز، ليانتانغ اندستلاير زون، تانغوي  06، 525روم 
كوميونيتي، فينغهوانغ ستريت، غوانغمينغ زون شنتشن 

 الصين 158222

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168600 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 568622 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Incubation services; Incubation services, namely, providing 
office space to emerging, start-up and existing companies; 
providing facilities for business meetings and business events; 
business operation of commercial real estate, offices and office 
space; business operation of commercial real estate, offices 
and office space, namely, shared office venues with conference 
facilities; providing office-share services. 

توفير : خدمات مساعدة الشركات الناشئة؛ خدمات مساعدة الشركات الناشئة، تحديدا
شركات الناشئة وللشركات حديثة اإلنشاء والشركات القائمة؛ توفير المساحات المكتبية لل

المرافق الجتماعات األعمال وفعاليات األعمال؛ تنظيم أعمال للعقارات التجارية والمكاتب 
: ومساحات المكاتب؛ تنظيم أعمال للعقارات التجارية والمكاتب ومساحات المكاتب، تحديدا

 بمرافق للمؤتمرات؛ توفير خدمات المكاتب المشتركةأماكن المكاتب المشتركة المزودة 

Priority claim:  Claim Country: ID 
Claim No.: JID2018044601 
Claim Date: 12/09/2018 

 EM: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 4258222625JID :رقم االدعاء

 54/20/4258: تاريخ االدعاء

 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 11/03/2019  

eaaN tpac lppA: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل .ويوورك كومبانيز انك:  

lpc oapN ty     : 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 

، 52255ستريت، نيويورك، نيويورك  58ويست  551
 الواليات المتحدة االميركية  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
 الشميساني االردن, شارع االمير شاكر بن زيد 16

ليغعنوان التب  

Trademark 168500 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568122 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; retail sale and Internet sale of the following 
goods, namely oils and milks for cosmetic purposes, soap, 
perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices, cosmetic 
preparations for baths, bath salts, not for medical purposes, 
beauty masks, make-up preparations, make-up, make-up 
pencils, lipsticks, make-up removing preparations, deodorants 
for personal use, toilet water, nail polish, cases for telephones, 
covers, wallets and bags for telephones, encoded and/or 
laminated magnetic cards for commercial purposes, prepaid 
magnetic encoded and/or laminated gift cards, prescription 
spectacles, sunglasses, lenses for sunglasses, spectacles 
(optics), chains for spectacles, spectacle frames, spectacle 
cases, jewelry, jewelry made of precious metal, costume 
jewelry, charms, brooches (jewelry), necklaces, bracelets, 
earrings, chains, horological and chronometric instruments, 
watches, alarm clocks, key rings (trinkets or fobs), jewelry 
cases not of precious metal, posters, albums, almanacs, 
lithographic or engraved works of art, boxes of cardboard or 
paper, pamphlets, drawing pads, writing or drawing books, 
calendars, catalogs, cabinets for stationery, office requisites 
(except furniture), drawing supplies and instruments, 
engravings, etchings, wrapping paper, packing cardboard, 
envelopes, tear-off calendars, stationery sheets, school 
supplies, namely self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes, ball-point pens, fountain pens, colored 
pencils, lead pencils, felt pens, pastels, note books, files, 
document files, folders, rubber erasers, pencil sharpeners and 
pencil holders, decalcomanias, paintbrushes, boxes for pens, 
paint boxes, writing pads, drawing sets, pictures, newspapers, 
books, booklets, manuals, paper, periodicals, photographs, 
photo-engravings, portraits, postcards, playing cards, printed 
publications, postage stamps, paper and plastic bags and 
sachets for packaging purposes, plastic materials for packaging 
(not included in other classes), non-magnetic encoded and/or 
laminated cards for commercial use, prepaid non-magnetic 
encoded and/or laminated gift cards, non-magnetic loyalty 
cards, adhesive cards, adhesives, self-adhesive stickers, self-
adhesive stickers intended to adorn loyalty cards and bank 
cards, umbrellas, purses, traveling trunks, briefcases, school 
bags, game bags, trunks, valises, attaché cases, purses, not of 
precious metal, beach bags, card cases, wallets, shopping bags, 
sachets, envelopes and pouches of leather for packaging, 
backpacks, handbags, traveling bags (leatherware), empty 
traveling sets (leatherware), vanity cases sold empty, vanity 
cases (not fitted), diary holders, vehicle document holders, key 
cases, parasols, walking sticks, leather key holders, clothes 

ت البيع خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدما
بالتجزئة والبيع عبر اإلنترنت للبضائع التالية، وبخاصة زيوت وحليب لغايات التجميل، 

صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، منظفات أسنان، مستحضرات تجميلية 
لالستحمام، أمالح لالستحمام ليست لغايات طبية، أقنعة تجميلية، مستحضرات مكياج، مكياج، 

طالء شفاه، مستحضرات إلزالة المكياج، مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام أقالم مكياج، 
الشخصي، ماء الزينة، طالء األظافر، علب للهواتف، أغطية، محافظ وحقائب للهواتف، 

أو مغلفة لغايات تجارية، بطاقات هدايا مغناطيسية مسبقة الدفع /بطاقات مغناطيسية مشفرة و
ية، نظارات شمسية، عدسات نظارات شمسية، نظارات أو مغلفة، نظارات طب/مشفرة و

، سالسل نظارات، إطارات نظارات، علب نظارات، مجوهرات، مجوهرات مصنوعة (بصرية)
، قالئد، أساور، [مجوهرات]من معادن نفيسة، مجوهرات غير ثمينة، حلي، دبابيس زينة 

عات الجيب واليد، أقراط، سالسل، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، سا
، صناديق مجوهرات ليست من معادن نفيسة، (حلي أو سالسل)ساعات منبهة، حلقات مفاتيح 

إعالنات كبيرة، ألبومات، روزنامات، أشغال فنية حجرية أو محفورة، علب من الورق المقوى 
، (دليل مصور)أو الورق، كراسات، دفاتر رسم، دفاتر كتابة أو رسم، تقاويم، كتالوجات 

، أدوات ومستلزمات للرسم، كليشيهات، (ما عدا األثاث)خزانات للقرطاسية، لوازم مكتبية 
كليشيهات تحفر بالحمض، ورق لف، ورق مقوى للتغليف والتعبئة، مغلفات، تقاويم تستخدم 

، لوازم مدرسية، وبخاصة أشرطة تلقائية اللصق للقرطاسية [قرطاسية]لمرة واحدة، صفائح 
اد أو ألغراض منزلية ، أقالم ذات الرؤوس الدوارة، أقالم حبر، أقالم ملونة، أقالم رصاص، لَبَّ

ألقالم الحبر، أقالم تلوين، دفاتر مالحظات، ملفات، ملفات للمستندات، مجلدات، ممحايات من 
المطاط، مباري وحامالت ألقالم الرصاص، صور معدة للنقل، فراشي دهان أو تلوين، علب 

ان، دفاتر قطع للكتابة، أطقم رسم، صور، صحف، كتب، كتيبات، أدلة، ألقالم الحبر، علب ألو
أوراق، دوريات، صور فوتوغرافية، صور مطبوعة، صور أشخاص، بطاقات بريدية، ورق 

، منشورات مطبوعة، طوابع بريد، حقائب وأكياس ورقية وبالستيكية ألغراض (شدة)لعب 
غير مدرجة في الفئات )ئة والتغليف التعبئة والتغليف، مواد بالستيكية ألغراض التعب

أو مغلفة لالستخدام في تجارية، بطاقات هدايا /، بطاقات غير مغناطيسية مشفرة و(األخرى
أو مغلفة، بطاقات والء غير مغناطيسية، بطاقات /غير مغناطيسية مسبقة الدفع مشفرة و

تزيين بطاقات الصقة، لواصق، ملصقات تلقائية اللصق، ملصقات تلقائية اللصق مخصصة ل
الوالء و البطاقات البنكية، المظالت، جزادين، حقائب سفرية، محافظ جلدية، حقائب مدرسية، 

حقائب للصيد، صناديق ثياب، حقائب سفرية صغيرة، حقائب صغيرة، جزادين ليست من 
معادن نفيسة، حقائب شاطئ، محافظ بطاقات، محافظ، أكياس تسوق، أكياس، مغلفات وأجربة 

مصنوعات )د ألغراض التعبئة والتغليف، حقائب ظهر، حقائب يد، حقائب سفرية من الجل
، حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل تباع (مصنوعات جلدية)، عدة سفرية فارغة (جلدية

، محافظ للمذكرات، حامالت وثائق (غير مجهزة)فارغة، حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل 
الخيزران، حامالت مفاتيح جلدية، أغطية مالبس  المركبات، علب مفاتيح، شماسي، عصي

، مالبس، لباس (مصنوعات جلدية)جلدية، حقائب مالبس للسفر، حقائب أحذية للسفر، حقائب 
، أربطة شعر، مشابك (مالبس)، أغطية للرأس، أحزمة (ما عدا لباس القدم تجبيري)القدم 

إكسسوارات ]دبابيس للزينة  ، أبازيم أحذية،(إكسسوارات مالبس)، أبازيم (ُبكالت شعر)
ليست )، زينة أحذية (ليست من معادن نفيسة)، مطرزات، مشابك أحزمة، زينة قبعات [مالبس

، زينة شعر، دبابيس شعر، شبكات للشعر،؛ خدمات الفواتير عبر الهواتف (من معادن نفيسة
عبر الهواتف ( االتصال)النقالة أو الهواتف الخلوية، خدمات الترويج والدعاية واإلعالن 

النقالة أو الهواتف الخلوية؛ المعلومات التجارية عبر الهواتف النقالة أو الهواتف الخلوية 
لتمكين المستخدم من الوصول الى العالمات التجارية للبضائع والخدمات بالطريقة األمثل 

نظيم له؛ خدمات إدارة حساب العمالء؛ خدمات إدارة ملفات الكمبيوتر، خدمات تجميع وت/لها
البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، خدمات تجميع البيانات؛ العمليات الترويجية واإلعالنية 
بهدف تطوير والء العمالء؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين عن طريق برامج والء العمالء؛ 
ة خدمات والء العمالء مرتبطة أو غير مرتبطة باستخدام البطاقة؛ خدمات تصميم حملة إعالني

تتعلق ببرامج الوالء تضم مجموعة من نقاط الوالء التي تم الحصول عليها من خالل عمليات 

Date of 22/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2019  

eaaN tpac lppA: C.C.V. Beaumanoir اسم طالب التسجيل بومانوار .فيه.سيه.سيه:  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 impasse du Grand Jardin ZAC de la 
Moinerie 35400 Saint-Malo France 

 81222إيمباس ديو غراند جاردن، زاك دو ال موانيري   52
 سان مالو  فرنسا

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر المنثور، حي 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168664 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568662 الصنف 
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covers of leather, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
pouches (leatherware), clothing, footwear (except orthopedic 
footwear), headgear, belts (clothing), hair bands, barrettes (hair-
slides), buckles (clothing accessories), shoe buckles, brooches 
(clothing accessories), embroidery, belt clasps, hat ornaments 
(not of precious metal), shoe ornaments (not of precious metal), 
hair ornaments, hair pins, hair nets,; billing via mobile or 
cellular telephones, promotion and advertising (communication) 
via mobile or cellular telephones; business information via 
mobile or cellular telephones allowing the user to access the 
brand's goods and services in the way that is best for her/him; 
customer account management services; computer file 
management services, compilation and systemization of data 
into computer databases, information compilation; promotional 
and advertising operations with a view to developing customer 
loyalty; services of sales promotion for others by means of 
customer loyalty schemes; customer loyalty services connected 
or not with the use of a card; advertising campaign design 
pertaining to loyalty schemes involving the collection of loyalty 
points obtained with purchases and redeemable against gifts; 
services provided by a franchisor, namely commercial or 
industrial operational or management assistance; franchise 
agreements (commercial services); franchising, namely services 
provided by a franchisor, particularly business operational or 
management assistance, transfer (provision) of commercial 
know-how; business management namely business 
management and managerial assistance in the context of a 
franchise agreement; event management services, namely 
advertising 

الشراء والتي يمكن استبدالها مقابل الهدايا؛ الخدمات التي يقدمها مانح االمتياز، وبخاصة 
؛ (الخدمات التجارية)العمليات التجارية أو الصناعية أو المساعدة اإلدارية؛ اتفاقيات االمتياز 

خدمات االمتياز، وبخاصة الخدمات التي يقدمها مانح االمتياز، وال سيما تشغيل األعمال أو 
المعرفة التجارية؛ خدمات إدارة األعمال وبخاصة إدارة ( توفير)المساعدة اإلدارية، نقل 

األعمال والمساعدة اإلدارية في سياق اتفاقية االمتياز؛ خدمات إدارة المناسبات، وبخاصة 
 .اية واإلعالنالدع

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 194534268 
Claim Date: 15/03/2019 

 OE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 502182468: رقم االدعاء

 51/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours black,  red, white, according to the print filed 
with the application. 

ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االسود، األحمر، األبيض، وذلك : اشتراطات خاصة
 .بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail and wholesale services in respect of Clothing, Shoes, 
Cases, Bags, Furniture and furnishings, Antiques, Towels and 
bed sheets, Electronics, Office tools, Home tools, Games, Gifts, 
Telephone accessories, Make up, Women Accessories, such 
services may be provided by retail stores, wholesale outlets, 
through mail order catalogues or by means of electronic media, 
for example, through web sites or television shopping 
programmes; advertising; business management; business 
administration; office functions. 

خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة فيما يتعلق بالمالبس واألحذية والشنط والحقائب 
والمفروشات واالثاث والتحف والمناشف والشراشف وااللكترونيات واالدوات المكتبيه 

ايا واكسسورات الهواتف والمكياج واالكسسورات النسائية واالدوات منزليه وااللعاب والهد
وهذه الخدمات يمكن تقديمها من خالل محالت البيع بالتجزئة ومحالت البيع بالجملة وعن 

طريق كتالوجات النظام االلكتروني او عن طريق وسائل االعالم االكترونية وعلى سبيل المثال 
امج التسوق التلفزيوني، خدمات الدعاية من خالل المواقع على شبكة االنترنت او بر

 .واالعالن، ادارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط المكتبي

 

Date of 04/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: A & H L.L.C اسم طالب التسجيل ايه اند اتش ش م م:  

lpc oapN ty     : OMAN جنسية الطالب سلطنه عمان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Al Araimi Boulevard – Khoud P.O.Box 676 
Muscat – Oman 

سلطنة  -مسقط  646. ب.العريمى بوليفارد ، الخوض، ص
 ُعمان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168544 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  568122 الصنف  
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Retail store services featuring convenience store items, namely, 
clothing, hats, drinkware, board games, toys, beverages, foods, 
frozen confections, candies, and gasoline. 

وبالتحديد البيع بالتجزئة التي تضم مواد محال البقالة الصغيرة ( محال)خدمات متاجر 
المالبس والقبعات واواني الشرب والعاب الطاولة وااللعاب والمشروبات واالطعمة والحلويات 

 .المجمدة والحلوى والبنزين

Special condition:  Claiming red, white, yellow, black and brown 
colors 

 سود والبنيمع المطالبة باأللوان األحمر، األبيض، األصفر، األ: اشتراطات خاصة

 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Buc-ee's, Ltd. طالب التسجيلاسم  ايز، ليمتد-بوك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 327 FM 2004 Rd, Lake Jackson, Texas, 
77566, United States 

، 44166آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  4222اف ام  844
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168515 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568151 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail store services featuring convenience store items, namely, 
clothing, hats, drinkware, board games, toys, beverages, foods, 
frozen confections, candies, and gasoline. 
 

البيع بالتجزئة التي تضم مواد محال البقالة الصغيرة وبالتحديد ( محال)خدمات متاجر 
طعمة والحلويات المالبس والقبعات واواني الشرب والعاب الطاولة وااللعاب والمشروبات واال

 .المجمدة والحلوى والبنزين
 

 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Buc-ee's, Ltd. اسم طالب التسجيل ايز، ليمتد-بوك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 327 FM 2004 Rd, Lake Jackson, Texas, 
77566, United States 

، 44166آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  4222اف ام  844
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168527 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568144 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; the bringing together, for the benefit of others, 
of all kind of furniture (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods; all 
of the aforementioned services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or television 
shopping programmers. 

خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات 
من  لتمكين الزبائن( ما عدا النقل)تجميع لمصلحة اآلخرين البضائع من كل انواع األثاث 

معاينة و شراء تلك البضائع عند الحاجة بشكل مالئم ومريح، كل هذه الخدمات المذكورة 
سابقا يمكن توفيرها من خالل محالت البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة من خالل طلب 

كتالوجات بالبريد أو بواسطة وسائل االعالم االلكترونية، على سبيل المثال من خالل المواقع 
 كة االنترنت أو برامج التسوق على التلفزيونيةعلى شب

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: INCI MOBILYA 
MALZEMELERI TICARET 
VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل تيجاريت في سانايى انونيم شيركيتىاي ان سي اي موبيليا مالزيميليرى   

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address YESILLIK CADDESI, NO: 250/4 
KARABAGLAR - IZMIR / TURKEY 

 عنوان طالب التسجيل  تركيا/ ازمير  -كاراباجالر  412/2: يشيليك جاديسى، نمبر

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168492 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568204 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising; business management, business administration; 
retail services and office functions; administrative processing of 
purchase orders; demonstration of goods, Assembling a variety 
of goods for the benefit of others to enable the consumer public 
to properly preview  and purchase such goods; assembling a 
variety of goods for the benefit of others including foodstuff 
namely, confectionery, sugar, pies, cake, ice cream, and 
beverages, to enable the consumer public to properly preview 
and purchase such goods; wholesale services for foodstuff and 
beverages; providing information to the consumers about food 
and beverage products; direct mail advertising, distribution of 
samples, invoicing, commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others,  marketing, outdoor 
advertising, demonstration of goods on communication media, 
for retail purposes, administrative processing of purchase 
orders, demonstration of goods on communication media, for 
retail purposes, sales promotion for others, distribution of 
samples, shop window dressing. 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة وتفعيل النشاط 
ع تشكيله من البضائع المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛، عرض السلع، تجمي

لمصلحة الغير بما يمكن جمهور المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينه و شراء تلك 
البضائع ؛ تجميع تشكيله من البضائع لمصلحة الغير تتضمن المواد الغذائية و تحديدا 

هور و المشروبات بما يمكن جم(آيس كريم)الحلويات و السكاكر و الفطائر و الكيك و البوظة 
المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينه و شراء تلك البضائع؛ خدمات البيع بالجملة فيما 
يخص المواد الغذائية و المشروبات ؛تقديم المعلومات للمستهلكين حول منتجات األغذية و 

المشروبات؛ اإلعالن بالبريد المباشر، توزيع العينات، تحرير الفواتير، اإلدارة التجارية 
رخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، عرض لت

السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، عرض 
، ىتوزيع [لآلخرين]السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج المبيعات 

 .هات المحالت التجاريةالعينات، تزيين واج

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Salem 
Bibars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street 
Mohammed Raja Al - Abushi Building No. 
246  Jordan, P.O.Box: 910580, 11191 

المدينة المنورة  عمارة محمد رجا العبوشي رقم عمان شارع 
 55505, 052182:ب.االردن  ، ص  426

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168459 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  568210 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising, business management, business administration, 
office functions, view and promotion services of products, 
bringing together of a variety of goods, especially (bringing 
together of a variety of goods for others to enable customers to 
view and purchase them when needed in the field of coffee, nuts 
and confectionery), These services can be provided through 
mail order catalogs or through electronic means of 
communication or television marketing programs, retail stores 
services,  wholesale stores services import-export agency 
services, Product promotion services, Product view services 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي ، خدمات عرض 
خدمات تجميع تشكيله من السلع )وترويج المنتجات، خدمات تجميع تشكيلة من السلع وخاصة

لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة في مجال البن والمكسرات  لصالح الغير
ويمكن توفير هذه الخدمات عبر كاتولجات الطلبات البريدية او من خالل وسائل (والحلويات 

خدمات ,خدمات محالت البيع بالتجزئة , االتصال االلكترونية او برامج التسويق التلفزيونية 
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير خدمات ترويج المنتجات خدمات  محالت البيع بالجملة

 عرض المنتجات

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Baja Food Industries Co. اسم طالب التسجيل شركة باجة للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168683 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568688 الصنف 



242 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

business management and organization consultancy, 
commercial information and advice for consumers in the choice 
of products and services, commercial intermediation services, 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes, retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies, wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, import-export 
agency services 

استشارات في إدارة و تنظيم األعمال ،تقديم المعلومات التجارية و النصح للمستهلكين في 
،عرض السلع على وسائل االتصال اختيار المنتجات و الخدمات ،خدمات الوساطة التجارية 

لغايات بيعها بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية 
 .واللوازم الطبية، خدمات وكالة االستيراد والتصدير

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة : التنازل
 والوصفية بمعزل عن العالمه 

 

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Taleed for Medical 
Supplier  

:التسجيلاسم طالب  تليد للتوريدات الطبية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 145 Mecca Street 3rd Floor Amman jordan  521  عنوان طالب التسجيل  شارع مكة الطابق الثالث عمان االردن 

Applicant for 
Correspondence 

TRIMARK Intellectual Property Consulting 
P.O.Box 7780- 11118   - Sh.Naser Bin 
Jamil Str.,Wadi Saqra, Amman 

 -4482ب . ص –شركة العالمة الثالثية لألستشارات  
  الشريف ناصر بن جميل، وادي صقرة، عمانشارع   55558

ليغعنوان التب  

Trademark 168453 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568218 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Online retail store services; data processing; data management; 
collection of data; database and file management; services 
comprising the recording, transcription, compilation and 
analysis of video and audio; compilation and systemization of 
data into computer databases; data searches in computerized 
files for others; subscriptions to telecommunications database 
services; promoting consumer awareness of safety and crime 
prevention.; retail store services in the fields of consumer 
electronics, general consumer merchandise, security and 
surveillance equipment, and audiovisual equipment; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others. 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة، معالجة البيانات، إدارة البيانات، خدمات تجميع المعلومات، 
الخدمات التي تشمل تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو  إدارة قاعدة البيانات والملفات،

والصوت، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، عملّيات البحث عن البيانات 
في الملّفات المحوسبة لآلخرين، خدمات اإلشتراك بقواعد بيانات االتصاالت عن بعد، تعزيز 

الجريمة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة في وعي المستهلك بالسالمة ومنع والوقاية من 
مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة والمعدات السمعبصرية، معدات 

األمن والمراقبة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع 
 .االستهالكية لآلخرين

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76900 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46022: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168699 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568600 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Online retail store services; data processing; data management; 
collection of data; database and file management; services 
comprising the recording, transcription, compilation and 
analysis of video and audio; compilation and systemization of 
data into computer databases; data searches in computerized 
files for others; subscriptions to telecommunications database 
services; promoting consumer awareness of safety and crime 
prevention.; retail store services in the fields of consumer 
electronics, general consumer merchandise, security and 
surveillance equipment, and audiovisual equipment; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others. 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة، معالجة البيانات، إدارة البيانات، خدمات تجميع المعلومات، 
إدارة قاعدة البيانات والملفات، الخدمات التي تشمل تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو 

والصوت، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، عملّيات البحث عن البيانات 
ي الملّفات المحوسبة لآلخرين، خدمات اإلشتراك بقواعد بيانات االتصاالت عن بعد، تعزيز ف

وعي المستهلك بالسالمة ومنع والوقاية من الجريمة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة في 
مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة والمعدات السمعبصرية، معدات 

اقبة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع األمن والمر
 .االستهالكية لآلخرين

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76899 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46800: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168674 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568642 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

commercial agency marketing, import and export of heating 
devices 

 تسويق وكاالت تجارية استيراد وتصدير اجهزة التدفئة

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Arab Technical Group   اسم طالب التسجيل المجموعة الفنية العربية:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Jordan,   Wasfi Altal 
StreetP.O.Box: 830450- 11183 

--882212:ب.، ص شارع وصفي التلعمان االردن ، 
55588 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman Jordan,   Wasfi Altal 
StreetP.O.Box: 830450, 11183 

, 882212:ب.، ص شارع وصفي التلعمان االردن ، 
55588 

ليغعنوان التب  

Trademark 168448 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568228 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising business managment business administration   االعالن ادارة االعمال االعمال االدارية 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Arab Technical Group   اسم طالب التسجيل المجموعة الفنية العربية:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Jordan, Amman, P.O.Box: 830450, 
11183 

 عنوان طالب التسجيل  55588, 882212:ب.عمان االردن ، عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

Amman Jordan,   Wasfi Altal 
StreetP.O.Box: 830450, 11183 

, 882212:ب.، ص شارع وصفي التلعمان االردن ، 
55588 

ليغعنوان التب  

Trademark 168447 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568224 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/اجل البضائع من 

Advertising; dissemination of advertising matter via all media, in 
particular in the form of thematic messages centered on human 
values; advertising by sponsoring; online advertising and 
marketing services; business management; business 
administration; office functions; advertising services, namely 
advertising promotion of the goods and services of others, by 
means of contractual agreements, in particular sponsoring and 
licensing agreements, encompassing the transfer of notoriety, 
of image and of sympathy derived from cultural and sporting 
events, in particular from an international athletics competition; 
advertising services, namely advertising promotion of the 
goods and services of others by means of what is referred to as 
the initial interest factor leading the public to consider goods or 
services presented to the public bearing signs, emblems or 
messages able to capture its attention; advertising services, 
namely promoting the goods and services of others by means 
of the so-called image transfer; rental of advertising space of all 
type and on all media, whether digital or not; business 
administration of the participation of national teams to an 
international athletic competition, and promoting the support to 
said teams with the public and the concerned circles; business 
administration consultancy; data input and processing services; 
arranging of exhibitions for business or advertising purposes; 
advertising promotion of sporting competitions and events for 
use by others; advertising promotion of concerts and cultural 
events for others; provision of documentation, namely direct 
mail advertising, distribution of advertising material, distribution 
of samples, reproduction of documents; maintenance of 
computer data bases; computerized file management, namely 
management of digital files incorporating a portfolio of images 
and video sequences destined to a use under licence in 
traditional advertising and in moral advertising; e-commerce 
services, namely providing information on goods via 
telecommunication networks for publicity and sales purposes; 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ نشر المادة اإلعالنية عبر جميع وسائل اإلعالم، خصوصاً على 
شكل رسائل ذات مضامين تتركز حول القيم اإلنسانية ؛ خدمات اإلعالن من خالل الرعاية؛ 

؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير الخدمات اإلعالنية والتسويقية عبر االنترنت
ترويج الدعاية : شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات الدعاية واإلعالن، تحديدا

للبضائع والخدمات لآلخرين عبر وسائل االتفاقيات التعاقدية، وخصوصاً اتفاقيات الرعاية 
لمستمدة من األحداث الثقافية والترخيص بما يشمل نقل الشهرة والصورة والتعاطف ا

والرياضية، على وجه الخصوص من مسابقة دولية أللعاب القوى؛ خدمات الدعاية واإلعالن، 
ترويج الدعاية للبضائع والخدمات لآلخرين بواسطة ما يشار إليه بعامل الفائدة األولي : تحديدا

الجمهور بأنها تحمل الذي يؤدي بالجمهور إلى إدراك البضائع أو الخدمات المقدمة إلى 
الترويج : عالمات أو شعارات أو رسائل تجذب االنتباه ؛ خدمات الدعاية واإلعالن، تحديدا

لبضائع وخدمات االخرين بواسطة ما يسمى نقل الصورة؛ خدمات تأجير المساحات اإلعالنية 
الفرق بجميع أنواعها وعلى جميع الوسائط، سواء رقمية أم ال؛ التنظيم التجاري لمشاركة 

الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية والترويج لمساعدة تلك الفرق مع الجمهور واألوساط 
المعنية؛ استشارات تنظيم األعمال؛ خدمات إدخال ومعالجة البيانات؛ ترتيب المعارض 
ألغراض تجارية أو إعالنية؛ ترويج الدعاية للمنافسات والفعاليات الرياضية لالستخدام 

الخرين؛ ترويج الدعاية للحفالت الموسيقية والفعاليات الثقافية لآلخرين؛ خدمات بواسطة ا
توفير وإتاحة التوثيق، تحديداً اإلعالنات عبر البريد المباشر وخدمات توزيع المواد اإلعالنية 

وتوزيع العينات ونسخ الوثائق؛ صيانة قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات إدارة الملفات 
إدارة الملفات الرقمية التي تتضمن مجموعة من الصور والتسلسالت : االمحوسبة، تحديد

المرئية الموجهة لالستخدام بموجب ترخيص في اإلعالنات التقليدية واإلعالنات الدعائية؛ 
خدمات التجارة اإللكترونية وتوفير معلومات عن البضائع عبر شبكات االتصاالت ألغراض 

التجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمالبس والبسة القدم الدعاية والمبيعات؛ خدمات البيع ب
وأغطية الرأس؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمواد الرياضية؛ خدمات 
البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمجوهرات وأدوات قياس الوقت وإكسسوارات 

 األزياء والحقائب والتذكارات

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

eaaN tpac lppA: International Association 
of Athletics Federations 

:اسم طالب التسجيل انترناشونال اسوسييشن اوف اثليتيكس فيديريشنز  

lpc oapN ty     : MONACO جنسية الطالب موناكو: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6-8, Quai Antoine 1er, 98000 Monaco, 
Monaco 

 عنوان طالب التسجيل  موناكو،  موناكو 08222اي آر،  5، كي انطوان 6-8

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .صسابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168518 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568158 الصنف 
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retail services or wholesale services of clothing, footwear, 
headgear; retail services or wholesale services of sporting 
articles; retail services or wholesale services of jewellery, 
horological instruments, fashion accessories, bags, 
memorabilia. 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-152 
Claim Date: 19/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 514-4250: رقم االدعاء

 50/24/4250: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 
Marketing services in the field of travel; compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes; computerised 
compilation of customer indexes; market research; business 
analysis, research and information services; provision of 
commercial information from online databases; market research 
services regarding customer loyalty; compilation of advertisements; 
banner advertising; web indexing for commercial or advertising 
purposes; data compilation for others; information and data 
compiling and analyzing relating to business management; 
compilation of business directories; compilation of mailing lists; 
collection of commercial information; maintaining a registry of 
information; compilation of indexed addresses; compilation of 
statistical information; compilation of mathematical data; 
compilation of computer databases; collecting information for 
business; compilation, production and dissemination of advertising 
matter; compilation of information into computer databases; 
compilation of online business directories; compilation of statistics 
relating to advertising; computerised compilation of order lists; 
compilation and systematisation of information in databanks; 
compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; 
compilation of business directories for publishing on the Internet; 
compilation of directories for publishing on global computer 
networks or the internet; compilation and provision of trade and 
business price and statistical information; management of customer 
loyalty, incentive or promotional schemes; organisation, operation 
and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; 
organisation, operation and supervision of incentive and loyalty 
schemes; promotional marketing services using audiovisual media; 
advertising services relating to the travel industries; arranging of 
competitions for advertising purposes; promotion [advertising] of 
travel; advertising the goods and services of online vendors via a 
searchable online guide; promoting the sale of goods and services 
of others through the distribution of printed material and 
promotional contests; promotion of goods and services through 
sponsorship; prize draws (organising of -) for promotional 
purposes; publicity and sales promotion services; promoting the 
sale of goods and services of others through promotional events; 
advertising via electronic media and specifically the internet; 
electronic commerce services, namely, providing information about 
products via telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; provision of advertising space on electronic media; 
advertising by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks; advertising, including 
on-line advertising on a computer network; arranging and 
conducting of Internet auctions; on-line auctioneering services via 
the Internet; price comparison services; price comparison rating of 

التسويق المتعلق بالسفر، تجميع سجالت المعلومات ألغراض العمل واإلعالنات، تجميع 
خدمات تحليل األعمال والبحث والمعلومات، توفير . سجالت العمالء، أبحاث السوقمحوسب ل

المعلومات التجارية والصفقات من قواعد البيانات على اإلنترنت، خدمات أبحاث السوق فيما 
يتعلق بوالء العمالء، تجميع اإلعالنات، فهرسة المواقع اإللكترونية ألغراض تجارية 

تجميع البيانات لآلخرين، تجميع وتحليل المعلومات والبيانات . ةوإعالنية، الفتة إعالني
المتعلقة بإدارة األعمال، تجميع السجالت التجارية، تجميع القوائم البريدية، تجميع المعلومات 
التجارية، إنشاء سجل معلومات، تجميع العناوين المفهرسة، تجميع المعلومات اإلحصائية، 

في قواعد بيانات الكمبيوتر، جمع [ أعمال مكتبية]مع البيانات تجميع البيانات الرياضية، ج
المعلومات التجارية، تجميع وإنشاء ونشر المواد اإلعالنية، تجميع البيانات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر، تجميع سجالت األعمال التجارية عبر اإلنترنت، تجميع اإلحصاءات المتعلقة 
لقوائم الطلبات، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد باإلعالن، تجميع بمساعدة الحاسوب 

البيانات، تجميع اإلعالنات لغرض االستخدام على المواقع اإللكترونية، تجميع سجالت األعمال 
للنشر على اإلنترنت، تجميع وتوفير التسعير والمعلومات اإلحصائية للتجارة والصفقات، 

ة أو على اإلنترنت، إدارة األعمال المتعلقة تجميع السجالت للنشر على شبكة كمبيوتر عالمي
ببرامج والء العمالء أو الحوافز أو برامج الترويج للمبيعات، تنظيم وإجراء ومراقبة برامج 
الوالء وبرامج المكافآت، تنظيم وإجراء ومراقبة برامج المكافآت والوالء، خدمات التسويق 

عالن عن صناعة السفر، تنظيم المسابقات الترويجية باستخدام الوسائط السمعية البصرية، اإل
ألغراض الدعاية، اإلعالن عن السلع والخدمات من مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت من خالل 

للسفر، الترويج لبيع سلع وخدمات [ اإلعالن]دليل إلكتروني يمكن البحث فيه، الترويج 
الترويج للسلع اآلخرين عن طريق توزيع المطبوعات والمسابقات ألغراض الدعاية، 

والخدمات من خالل الرعاية، تنظيم أحداث لتوزيع جوائز ألغراض الدعاية، ترويج المبيعات 
واإلعالن، اإلعالن عن بيع السلع والخدمات لآلخرين عن طريق األحداث اإلعالنية، اإلعالن 

ية، وهي في وسائل اإلعالم اإللكترونية وخاصة على شبكة اإلنترنت، خدمات التجارة اإللكترون
مشورة المستهلك عبر شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ألغراض الدعاية والمبيعات، 

وضع مساحات إعالنية في الوسائط اإللكترونية، اإلعالن عبر اإلنترنت لآلخرين عبر شبكات 
االتصاالت اإللكترونية، اإلعالن، بما في ذلك اإلعالن عبر اإلنترنت عبر شبكة الكمبيوتر، 

تيب وإجراء المزادات على اإلنترنت، إجراء مزادات عبر اإلنترنت، خدمات مقارنة األسعار، تر
مقارنة أسعار التصنيفات المتعلقة باإلقامة، مقارنة عبر اإلنترنت لخدمات مقارنة األسعار، 
االستشارات المتعلقة بالبحث عن الرعاية، اإلعالن عن سلع وخدمات اآلخرين عن طريق 

ت الخصم، تجميع وتنظيم البيانات المنقولة إلكترونيا، المعلومات التجارية عن برامج بطاقا
طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر، تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تحديث 

معلومات اإلعالن في قاعدة بيانات الكمبيوتر، خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عبر 
ومات التجارية في قواعد بيانات الكمبيوتر، وضع اإلعالنات، اإلعالن المدونات، تحديث المعل

عبر شبكة الهاتف الجوال، إدارة برامج الحوافز والحوافز لتشجيع بيع السلع والخدمات 
لآلخرين، اإلعالن على اإلنترنت لآلخرين، توزيع مواد الدعاية والتسويق والترويج، خدمات 

رين، اإلعالن عن طريق قواعد البيانات، اإلعالن على شبكة وكالة اإلعالن، اإلعالن عن اآلخ
اإلنترنت، اإلعالن عن المواقع التجارية، اإلعالن عن تعزيز التجارة اإللكترونية، اإلعالن 
المتعلق بصناعة النقل، تجميع اإلعالنات لإلنترنت، اإلعالن بمساعدة الكمبيوتر، كتابة 

ترتيب عقود اإلعالن لآلخرين، ترتيب وإجراء النصوص ألغراض الدعاية، التسويق لها، 
األحداث التسويقية، ترتيب وإجراء الدعاية والمناسبات الترويجية، تنظيم العروض التقديمية 

ألغراض الدعاية، اإلعالن عن العقارات، الدعاية باإلعالن عن الفنادق، خدمات اإلعالن 
ات، التسويق عبر اإلنترنت المعلومات المتعلقة ببيع البضائع، اإلعالن السمعي البصري للشرك
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accommodations; provision of online price comparison services; 
sponsorship search consultancy services; promoting the goods and 
services of others through discount card programs; compilation and 
systemization of information used in electronic transmissions; 
commercial information services provided by access to a computer 
database; updating and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising information on a computer data base; 
advertising and marketing services provided by means of blogging; 
updating of business information on a computer data base; 
advertisements (placing of -); advertisement via mobile phone 
networks; administration of incentive award programs to promote 
the sale of the goods and services of others; advertisement for 
others on the Internet; distribution of advertising, marketing and 
promotional material; advertising agency services; advertising for 
others; advertising services provided via a data base; advertising 
services provided via the internet; advertising of business web 
sites; advertising services for the promotion of e-commerce; 
advertising services relating to the transport industries; compilation 
of advertisements for use on the internet; computerised business 
promotion; copywriting; affiliate marketing; arranging advertising 
contracts for others; arranging and conducting of marketing events; 
arranging and conducting of promotional events; arranging of 
presentations for advertising purposes; advertising services relating 
to real property; advertising services relating to books; advertising 
services relating to hotels; advertising services relating to the sale 
of goods; business promotion services provided by audio/visual 
means; Internet marketing; provision of information relating to 
advertising; graphic advertising services; digital advertising 
services; direct marketing; displaying advertisements for others; 
editing of publicity texts; event marketing; design of marketing 
surveys; financial marketing; design of advertising materials; 
copywriting for advertising and promotional purposes; promoting 
the goods and services of others through the administration of sales 
and promotional incentive schemes involving trading stamps; 
database marketing; dissemination of data relating to advertising; 
data search in computer files for others; data processing services in 
the field of transportation; data processing for the collection of data 
for business purposes; design of advertising brochures; on-line 
data processing services; online advertisements; negotiation of 
advertising contracts; mediation of advertising; computerized file 
management; marketing services in the field of restaurants; 
magazine advertising; issuing of publicity leaflets; issuing and 
updating of advertising texts; pay-per-click advertising; placing 
advertisements for others; planning of marketing strategies; online 
community management services; preparation of mailing lists for 
direct mail advertising services [other than selling]; provision of 
business data; preparation of marketing plans; preparing audio-
visual presentations for use in advertising; presentation of 
companies on the Internet and other media; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with sports competitions; product launch 
services; press advertising services; producing promotional 
videotapes, video discs, and audio visual recordings; promoting the 
goods and services of others by means of a loyalty rewards card 
scheme; promotion of special events; promotion of musical 
concerts; promotion of insurance services, on behalf of third 
parties; promotion of sports competitions and events; sales 
promotion; promotion, advertising and marketing of on-line 
websites; publication of publicity materials on-line; publication of 
publicity materials and texts; search engine marketing services; 
search engine optimisation; sponsorship search; response 
advertising; reproduction of advertising material; sales promotions 
at point of purchase or sale, for others; sales promotion using 
audiovisual media; optimising website traffic; updating of 
advertising material; television advertising; administrative 
processing of purchase orders placed by telephone or computer; 
arranging subscriptions to Internet services; arranging 
subscriptions to electronic journals; arranging of subscriptions for 
the publications of others; computerized on-line ordering services; 
coupon procurement services for others; electronic order 
processing; goods or services price quotations; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
providing consumer product information; price analysis services; 

المباشر، نشر الدعاية لآلخرين، مراجعة نصوص الدعاية، تسويق األحداث وتصميم تحليل 
كتابة نصوص الدعاية المبيعات التسويقية المتعلقة بالتمويل، تصميم المواد اإلعالنية، 

ألغراض الدعاية والترويج، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين من خالل إدارة خطط الحوافز 
الترويجية للمبيعات من خالل طوابع الخصم، التسويق بقاعدة البيانات، توفير المعلومات في 

البيانات، المواد اإلعالنية، البحث في البيانات عن اآلخرين في ملفات الكمبيوتر، معالجة 
وظائف المكتب في مجال النقل، رصد  وتجميع وتنظيم البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر 
ألغراض تجارية، تحديث وصيانة البيانات عبر اإلنترنت في قواعد بيانات الكمبيوتر، تطوير 

ت، كتيبات الدعاية، االعالن على شبكة االنترنت، التفاوض على عقود اإلعالن، وكالة إعالنا
إدارة الملفات عن طريق الكمبيوتر، التسويق المتعلقة بالمطاعم، الدعاية على المجالت، 
إصدار منشورات الدعاية، نشر وتحديث نصوص الدعاية، الدفع لكل نقرة اإلعالن، وضع 
إعالنات لآلخرين، تخطيط استراتيجيات التسويق، إدارة مجتمعات اإلنترنت، تجميع قوائم 

بر البريد المباشر باستثناء المبيعات، تجميع بيانات األعمال، وضع خطط البريد لإلعالن ع
التسويق، العروض السمعية البصرية ألغراض الدعاية، عرض الشركات على شبكة اإلنترنت 
وغيرها من وسائل اإلعالم، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين من خالل وساطة الرعاة الذين 

ت الرياضية، خدمات إطالق المنتجات، التسويق، يربطون سلعهم وخدماتهم بالمسابقا
اإلعالنات المطبوعة، إنتاج أشرطة فيديو وأقراص فيديو وتسجيالت سمعية بصرية ألغراض 
ترويجية، اإلعالن عن سلع وخدمات اآلخرين عبر أنظمة بطاقات الوالء، اإلعالن للمناسبات 

ات التأمين نيابة عن اآلخرين، الخاصة، اإلعالن عن الحفالت الموسيقية، اإلعالن عن خدم
تشجيع المسابقات والفعاليات الرياضية، ترويج المبيعات الترويج واإلعالن والتسويق من 

خالل المواقع اإللكترونية، النشر عبر اإلنترنت لمواد الدعاية، نشر مواد الدعاية والنصوص، 
شكل األمثل، البحث عن خدمات التسويق المتعلقة بمحركات البحث، تحسين محركات البحث بال

رعاة، دعاية االستجابة؛ نسخ مواد الدعاية، خدمات ترويج المبيعات في نقاط البيع أو البيع 
لآلخرين، الترويج عبر الوسائط السمعية البصرية، تحسين حركة المرور على مواقع الويب 

اإلدارية ألوامر  بالشكل األمثل، تحديث المواد اإلعالنية، اإلعالنات التلفزيونية، المعالجة
الشراء عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، الوساطة لالشتراكات في خدمات اإلنترنت، الوساطة 
لالشتراكات في المجالت اإللكترونية، الوساطة لالشتراكات في منشورات اآلخرين، أخذ أوامر 

 ، المعالجة[ترويج المبيعات]بمساعدة الحاسوب، خدمات سمسرة الكوبونات لآلخرين 
اإللكترونية لألوامر، إعداد عروض األسعار للسلع أو الخدمات، توفير سوق عبر اإلنترنت 

للمشترين والبائعين للسلع والخدمات، توفير المعلومات المتعلقة بالسلع االستهالكية، خدمات 
تحليل األسعار، الوساطة لالشتراكات في المجالت اإللكترونية لآلخرين، خدمات إدارة 

التسويق، طلب خدمات البيع بالجملة، الجمع لصالح اآلخرين مع مجموعة متنوعة المبيعات، 
من خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيل المقارنة وشراء هذه الخدمات، الجمع 
لصالح اآلخرين مع مجموعة متنوعة من خدمات التأمين لتسهيل المقارنة وشراء هذه 

يع قوائم العمالء المحتملين، تجميع بيانات األعمال الخدمات، التسويق عبر الهاتف، تجم
اإلحصائية، تقديم استشارات في إعداد إحصاءات األعمال، إدارة الوثائق المالية، البحوث 

التجارية بمساعدة الكمبيوتر، المعلومات التجارية والصفقات عبر اإلنترنت، إجراء المسوحات 
الصفقات أو المعلومات التسويقية أو التجارية، المعلومات التجارية أو الخاصة ب

الديموغرافية، إعداد التوقعات االقتصادية، توفير دليل لمواقع الطرف الثالث لتسهيل 
المعامالت التجارية، جمع وتجميع المقاالت الصحفية القائمة على المواضيع، إنشاء تقارير 

، إعداد تقارير الخبراء السوق والدراسات، معلومات وتقارير الخبراء عن الشركات والمصانع
المتعلقة بشؤون األعمال، تجميع الدراسات االستقصائية التجارية، توفير المعلومات التجارية 
اإلحصائية المتعلقة بالمسائل الطبية، توفير المعلومات التجارية المتعلقة باألعمال التجارية، 

ماعي، توفير المعلومات معلومات حول المعلومات التجارية في مجال وسائل التواصل االجت
التجارية عبر موقع إلكتروني، توفير المعلومات التجارية عن طريق السجل على اإلنترنت، 

خدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة بالتعريفات، خدمات االستفسار عن األعمال، إنشاء 
متعلقة بتحديث تحليل المبيعات، إعداد آراء الخبراء ألغراض اقتصادية، توفير المعلومات ال

وصيانة البيانات في قواعد البيانات، المعلومات والمشورة للمستهلكين في اختيار المنتجات 
المراد شراؤها، إجراء مسوحات السوق التي تنطوي على استطالع الرأي، تحليل التصور 
رير العام لإلعالن، أبحاث السوق عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر، دراسات السوق إعداد تقا

األسعار، جمع اآلراء حول األرباح، إنشاء استطالعات الرأي العام، بحوث الرأي، تحليل مسح 
السوق، إجراء مسوحات السوق عبر الهاتف، خدمات أبحاث السوق المتعلقة بعادات استخدام 

اإلنترنت، أبحاث السوق والتحليل، خدمات طلب البريد عبر اإلنترنت المتعلقة باألمتعة 
، خدمات تجارة التجزئة فيما يتعلق باألمتعة، خدمات تجارة الجملة فيما يتعلق والحقائب

باألمتعة، أبحاث السوق لجمع المعلومات حول مشاهدي التلفزيون، أبحاث السوق للحصول 
على معلومات حول قراء المنشورات، تقديم استشارات خاصة بإدارة األعمال لمعالجة 

قة بتحليل عادات واحتياجات الشراء للمستهلك، المقدمة البيانات، تقديم المشورة المتعل
باالستعانة بالبيانات الحسية والجودة والكمية ذات الصلة، جمع البيانات، جمع وتنظيم بيانات 
األعمال، اإلعالن عن النقل والتسليم، توزيع المواد اإلعالنية، المنشورات، النشرات، المواد 

رسال المباشر، اإلعالن عن البضائع الخاصة بالموردين المطبوعة، العينات، اإلعالن باإل
اآلخرين حتى يتمكن المستهلك من عرض ومقارنة السلع الخاصة بهؤالء الموردين بسهولة، 
اإلعالن عن البضائع الخاصة بالموردين اآلخرين حتى يتمكن المستهلك من عرض ومقارنة 

ارات المتعلقة باإلعالن، الخدمات السلع الخاصة بهؤالء الموردين بسهولة، تقديم االستش
المتعلقة بجمع البيانات اإلحصائية، الخدمات المتعلقة بتجميع البيانات اإلحصائية، المعلومات 
التجارية المحوسبة، معالجة البيانات اإللكترونية، أعمال مكتبية، ترويج المبيعات، ترويج 

ن في اختيار المنتجات والخدمات المبيعات لآلخرين، تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكي
المعلومات التجارية عبر شبكة كمبيوتر عالمية أو اإلنترنت، الخدمات : لألغراض التجارية

االستشارية في مجال األعمال التجارية، الخدمات المتعلقة ببرامج والء العمالء والحوافز 
المبيعات، الدعاية،  والمكافآت، اإلعالن على شبكة اإلنترنت، اإلعالن والتسويق وترويج
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subscriptions to electronic journals; sales management services; 
wholesale ordering services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications services, enabling 
consumers to conveniently compare and purchase those services; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
insurance services, enabling consumers to conveniently compare 
and purchase those services; telemarketing services; compilation of 
lists of prospective customers; compilation of statistical data 
relating to business; consultancy relating to the preparation of 
business statistics; financial records management; computerised 
business research; commercial information services, via the 
internet; business surveys; commercial information agencies 
[provides business information, e.g., marketing or demographic 
data]; economic forecasting; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; news clipping services; 
market reports and studies; Information and expert opinions relating 
to companies and business; expert evaluations and reports relating 
to business matters; preparation of business surveys; provision of 
business statistical information relating to medical matters; 
providing commercial information relating to companies; providing 
business information in the field of social media; providing business 
information via a web site; providing an on-line commercial 
information directory on the internet; tariff information and advisory 
services; research of business information; provision of sales 
analyses; surveys for business purposes; provision of information 
relating to data processing; provision of information and advice to 
consumers regarding the selection of products and items to be 
purchased; conducting of market studies involving opinion polling; 
analysis of the public awareness of advertising; market research by 
means of a computer data base; market opinion polling studies; 
pricing surveys; profit surveys; preparation of public opinion 
surveys; opinion polling; market survey analysis; market surveys 
conducted by telephone; market research services regarding 
Internet usage habits; marketing research and analysis; online mail 
order sale services in relation to trunks and travelling bags; retail 
services in relation to luggage; wholesale services in relation to 
luggage; market research for compiling information on viewers of 
television; market research for compiling information on readers of 
publications; advisory services relating to data processing; 
collection of data; collection and systematization of business data; 
advertising relating to transport and delivery; direct mail 
advertising; advice on the analysis of consumer buying habits and 
needs provided with the help of sensory, quality and quantity-related 
data; direct mail advertising; advertising of the goods of other 
vendors, enabling customers to conveniently view and compare the 
goods of those vendors; consultancy relating to advertising; 
services comprising the recording of statistical data; services 
comprising the composition of statistical data; provision of 
computerised data relating to business; electronic data processing; 
sales promotion for others; commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; business 
information services provided online from a global computer 
network or the internet; business consulting; loyalty, incentive and 
bonus program services; advertising services provided via the 
internet; advertising, marketing and promotional services; 
advertising; on-line advertising in a computer network; promoting 
the goods and services of others; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
dissemination of advertising for others via the Internet; advertising 
the goods and services of online vendors via a searchable online 
guide; data search in computer files for others; price comparison 
rating of accommodations; provision of online financial services 
comparisons; provision of online price comparison services; 
providing a searchable online advertising guide featuring the goods 
and services of other on-line vendors on the internet; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of insurance services, 
enabling consumers to conveniently compare and purchase those 
services; advertising of the goods of other vendors, enabling 
customers to conveniently view and compare the goods of those 
vendors; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of telecommunications services, enabling consumers to 
conveniently compare and purchase those services; sponsorship 
search; search engine marketing services; providing searchable 

اإلعالن عبر اإلنترنت في شبكة الكمبيوتر، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين، خدمات والء 
أو دعائية، نشر اإلعالنات لآلخرين عبر / أو ترويجية و / العمالء ألغراض تجارية و 

 اإلعالن عن السلع والخدمات من مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت من خالل دليل: اإلنترنت
استشارات إلكتروني يمكن البحث فيه، البحث في البيانات عن اآلخرين في ملفات الكمبيوتر، 
مقارنة أسعار التصنيفات المتعلقة باإلقامة، خدمات المقارنة عبر اإلنترنت المقدمة، توفير 
مقارنات عبر اإلنترنت للخدمات المالية، خدمات اإلعالن من خالل توفير دليل اإلعالن عبر 

ترنت يمكن البحث فيه عن السلع والخدمات من مقدمي خدمات اإلنترنت األخرى على اإلن
شبكة اإلنترنت، جمع خدمات التأمين المختلفة لصالح اآلخرين لتسهيل المقارنة وشراء هذه 
الخدمات، اإلعالن عن البضائع الخاصة بالموردين اآلخرين حتى يتمكن المستهلك من عرض 

هؤالء الموردين بسهولة، جمع مجموعة متنوعة من خدمات ومقارنة السلع الخاصة ب
االتصاالت السلكية والالسلكية لصالح اآلخرين لتسهيل المقارنة وشراء هذه الخدمات، البحث 
عن رعاة، خدمات التسويق المتعلقة بمحركات البحث، تقديم دليل ترويجي يمكن استدعاؤه 

ليل اإلعالن عبر اإلنترنت الذي يمكن البحث خدمات اإلعالن من خالل توفير د: عبر اإلنترنت
فيه عن السلع والخدمات من مقدمي خدمات اإلنترنت األخرى على شبكة اإلنترنت، تجميع 
وتنظيم البيانات في قواعد البيانات، المعلومات التجارية عن طريق قاعدة بيانات الكمبيوتر، 

حقق من البيانات بمساعدة الحاسوب جمع المعلومات التجارية، تجميع البيانات لآلخرين، الت
ومعالجة البيانات، تجميع وتنظيم البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، إدارة الملفات عن 

طريق الكمبيوتر، تجميع البيانات لآلخرين، خدمات إدخال البيانات، إدخال البيانات، استرجاع 
ور التجارية، تقييم بيانات أبحاث البيانات ونسخ البيانات، توفير المعلومات المتعلقة باألم

السوق، إدارة وتجميع البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تحليل بيانات أبحاث السوق، جمع 
بيانات أبحاث السوق، البحث بمساعدة الكمبيوتر، استرجاع المعلومات وفقا لبيانات أبحاث 

شبكة السلكية أو أشكال أخرى السوق، المعلومات التجارية، بما في ذلك عبر اإلنترنت أو ال
من نقل البيانات، إعداد اإلحصاءات المتعلقة باألعمال التجارية، تسجيل االتصاالت والبيانات 

المكتوبة، الوساطة لالشتراكات في خدمات قواعد البيانات المتعلقة باالتصاالت، التحليل 
مبيوتر، توفير المعلومات اإلحصائي لبيانات التسويق، تنظيم البيانات في قواعد بيانات الك

خدمات اإلعالن والتسويق المقدمة عبر وسائل التواصل : المتعلقة بمقارنة أسعار الفنادق
االجتماعي، معلومات حول المعلومات التجارية في مجال وسائل التواصل االجتماعي، 

في معلومات التسويق في مجال وسائل التواصل االجتماعي، جمع وتحديث وصيانة البيانات 
: ، تجميع وتنظيم البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر للشركات(أعمال مكتبية)قواعد البيانات 

تحليل البيانات والمعلومات، تحديث البيانات والمعلومات، : الدعاية لقطاع السفر والرحالت
استرجاع المعلومات من قواعد البيانات، استرداد المعلومات من ملفات ذاكرة التخزين 

ؤقت، خدمات مقارنة األسعار في مجال السفر الجوي، خدمات مقارنة األسعار في مجال الم
السفر، خدمات مقارنة األسعار في مجال الفنادق، النزل، مبيت وإفطار، أماكن إقامة، 

المعسكرات والمنازل الخاصة، خدمات مقارنة األسعار في مجال تأجير السيارات، خدمات 
ق بوقوف السيارات في المطار، خدمات مقارنة األسعار في مجال مقارنة األسعار فيما يتعل

النقل من المطار، التوزيع اإللكتروني للمعلومات والبيانات اإلحصائية المتعلقة بالسفر، توفير 
البيانات اإلحصائية المتعلقة بالسفر، توفير المعلومات والبيانات اإلحصائية المتعلقة بتفضيالت 

إللكتروني للمواد اإلعالنية والمعلومات، التوزيع اإللكتروني للمعلومات المسافرين، التوزيع ا
والمواد اإلعالنية المتعلقة بالرحالت الجوية والسفر، توفير خدمات مقارنة األسعار عبر 

اإلنترنت في مجال األسعار وأسعار الفنادق، توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين 
دمات معلومات المستهلك وتوصيات لخدمات ومنتجات السفر، للسلع والخدمات، توفير خ

الخدمات اإلعالنية المتعلقة بخدمات مطابقة شبكة وكاالت السفر لربط المعلنين بمواقع الويب، 
جمع المعلومات وتنظيمها، خدمات البيانات المالية المحوسبة، خدمات مقارنة األسعار، 

بين المعلنين ومقدمي مواقع الويب، الترويج لسلع خدمات شبكة اإلعالن على اإلنترنت للجمع 
وخدمات اآلخرين من خالل اإلعالن على المواقع اإللكترونية، مقارنة أسعار الرحالت، تقييم 

مقارنة األسعار لشركات تأجير السيارات، تجميع وتخزين قواعد البيانات والتقييمات 
نت، أماكن السكن، مقدمي خدمات والتوصيات لشركات الطيران ووكاالت السفر عبر اإلنتر

حجز السكن، العبارات، القطارات، استئجار السيارات، الرحالت البحرية، مواقف السيارات في 
المطار، حركة نقل المطار، وجهات السفر، منتجات السفر، خدمات السفر والتأمين على 

ر رسوم الخدمة السفر، خدمات مقارنة األسعار المتعلقة بالسفر الجوي، بما في ذلك توفي
ورسوم بطاقات االئتمان ورسوم األمتعة، توفير روابط لشركات الطيران ومشغلي العبارات 

ومشغلي السكك الحديدية ومشغلي الحافالت ووكاالت السفر عبر اإلنترنت ومنظمي الرحالت 
 السياحية ومقدمي خدمات حجز أماكن اإلقامة، خدمات دليل السفر والطيران، توفير البيانات

التاريخية المتعلقة باألسعار، تحليل األسعار بشأن األسعار، استطالعات المستخدم بشأن 
عادات السفر والسفر، توفير بيانات قائمة وجهات السفر األكثر زيارة في أوروبا والعالم، 

توفير مقارنة األسعار المتعلقة بالسفر ألجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الالبتوب والهواتف 
والة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة، توفير الج

حقول استعمال تمكن المعلنين من عرض اإلحصائيات ومعلومات األداء المتعلقة باإلعالنات، 
معدالت التحويل، تكلفة النقرة، تكلفة الشراء، وغيرها من المعلومات ذات الصلة باإلعالنات، 

الحساب والفوترة، توفير حقول استعمال تتيح للمستخدمين عرض اإلحصاءات  معلومات
ومعلومات األداء المتعلقة بالمبيعات، معدالت التحويل، القيمة لكل نقرة، تكلفة كل عملية 
شراء، وغيرها من المعلومات المتعلقة باإلعالنات، معلومات الحساب والفوترة، تجميع 

سترجاعها والبحث عنها وصيانتها، تجميع واسترجاع والبحث عن البيانات المتعلقة بالسفر وا
األسعار والجداول الزمنية والمعلومات األخرى الموجودة في قاعدة البيانات وحفظها، توفير 
خدمات مقارنة األسعار في مجال األسعار عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في 

ارات عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في مجال رحالت القطارات والحافالت والعب
مجال أسعار الفنادق عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في مجال رسوم تأجير 

السيارات ومشاركة السيارات عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في مجال رسوم 
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online advertising guides; providing a searchable online advertising 
guide featuring the goods and services of other on-line vendors on 
the internet; compilation and systemization of information into 
computer databases; commercial information services provided by 
access to a computer database; collecting information for business; 
data compilation for others; computerised data verification; 
computerised data processing; computerised file management; data 
inputting services; data entry services; data retrieval services; data 
transcription; dissemination of data relating to business; 
interpretation of market research data; management and compilation 
of computerised databases; analysis of market research data; 
market research data collection services; market research data 
retrieval services; preparation of business statistical data; providing 
business information, also via internet, the cable network or other 
forms of data transfer; registration of written communications and 
data; subscriptions to telecommunications database services; 
statistical evaluations of marketing data; providing hotel rate 
comparison information; systemization of information into computer 
databases; advertising and marketing services provided by means 
of social media; providing business information in the field of social 
media; providing marketing consulting in the field of social media; 
data entry and data processing; data processing for businesses; 
advertising services relating to the travel industries; analysis of data 
and information; updating of data and information; retrieval of 
information from databases; retrieval of information from cache 
files; price comparison services in the field of air travel; price 
comparison services in the field of travel; price comparison services 
in the field of hotels, hostels, bed and breakfasts, accommodation, 
campsites and private houses; price comparison services in the 
field of car rental; price comparison services related to airport 
parking; price comparison services related to airport transfers; 
electronic distribution of information and statistical data related to 
travel; providing statistical data related to travel; provision of 
information and statistical data related to travellers' preferences; 
electronic distribution of promotional material and information; 
electronic distribution of information and promotional material 
related to flights and air travel; providing price comparison services 
over the Internet in the fields of airfares and hotel prices; providing 
an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
providing consumer information services and recommendations for 
products and services in the field of travel services; advertising 
services relating to network matching services for travel companies 
for connecting advertisers to websites; collection and 
systematisation of information; computerised financial data 
services; price comparison services; online advertising network 
matching services for matching advertisers with website providers; 
promoting the goods and services of others through advertisements 
on Internet websites; price comparison rating for flights; price 
comparison rating for car rentals; compilation and database storage 
of ratings, assessments and recommendations for airlines, online 
travel agencies, accommodation, accommodation booking 
providers, ferries, trains, car rentals, cruises, package holiday 
airport parking, airport transfers, travel destinations, travel 
products, travel services and travel insurance; price comparison 
services for air travel, including indication of service charges, credit 
card fees and baggage fees; providing links to airlines, ferry 
operators, rail operators, bus operators, online travel agencies, tour 
operators and accommodation booking providers; travel and flight 
directory services; providing historical data on airfares; price 
analysis relating to airfares; user surveys relating to travel and 
travel habits; providing data listing the most visited destinations in 
Europe and the world; provision of a travel-related price comparison 
for desktop computers, laptops, mobile phones, handheld 
computers, portable media players and mobile devices; providing 
control panels that enable advertisers to display statistical and 
performance information relating to advertising, conversion rates, 
cost per click, cost per purchase, other advertising-related 
information, account and billing information; providing control 
panels that enable users to display statistical and performance 
information relating to sales, conversion rates, value per click, cost 
per purchase and other advertising-related information, account and 
billing information; compiling, retrieving, searching and maintaining 
travel-related data; compiling, retrieving, searching and maintaining 

مات مقارنة األسعار في مجال أسعار وقوف السيارات في المطارات عبر اإلنترنت، توفير خد
نقل المطار عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في مجال أسعار الرحالت البحرية 

عبر اإلنترنت، توفير خدمات مقارنة األسعار في مجال أسعار التأمين على السفر عبر 
عبر اإلنترنت مع اإلنترنت، عروض األسعار للسلع أو الخدمات، توفير خدمات دليل الويب 

االرتباطات التشعبية إلى مواقع الويب الخاصة بأطراف أخرى، توفير موقع على شبكة 
اإلنترنت يحتوي على دليل ألبحاث السوق االستهالكية، تقييم خدمات اإلقامة، تقديم تقييمات 
وتصنيفات مستقلة للشركات األخرى ألغراض تجارية، توفير موقع على شبكة اإلنترنت مع 

ستعراض المنتجات من الخدمات االستهالكية لآلخرين في مجال السفر والنقل الجوي، توفير ا
موقع على شبكة اإلنترنت مع استعراض المنتجات من الخدمات االستهالكية لآلخرين في 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت مع استعراض . مجال السفر بالسكك الحديدية والحافالت
االستهالكية لآلخرين في مجال اإلقامة، توفير موقع على شبكة المنتجات من الخدمات 

اإلنترنت يعرض تقييمات منتجات خدمات المستهلكين لآلخرين في مجال تأجير السيارات 
ومشاركة السيارات، توفير موقع على شبكة اإلنترنت مع تصنيفات المنتج من خدمات 

ر والنقل من المطار، توفير موقع المستهلك طرف ثالث في مجال وقوف السيارات في المطا
على شبكة اإلنترنت مع استعراض المنتجات من خدمات المستهلك طرف ثالث في مجال 

الرحالت البحرية، فهرسة الويب ألغراض الدعاية، فهرسة الويب ألغراض مقارنة األسعار، 
، وفهرسة الويب ألغراض تحسين محرك البحث، فهرسة الويب للمحتوى المتعلق بالسفر

فهرسة الويب ألدلة السفر، اإلعالن عن خدمات الموفرين اآلخرين حتى يتمكن المستهلكون 
من عرض ومقارنة خدمات هؤالء الموفرين بسهولة، ترويج المبيعات، أي تزويد محرك بحث 
للتسوق عبر اإلنترنت بمقارنات الستدعاء معلومات الشراء، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين 

موقع على شبكة اإلنترنت يشتمل على القسائم والخصومات ومعلومات من خالل توفير 
مقارنة األسعار وتقييمات المنتجات وروابط لمواقع البيع بالتجزئة الخاصة بجهات خارجية 

ومعلومات خصم على المشورة للمستهلك ومعلومات حول خدمة العمالء وإدارة المنتج 
إلنترنت، توفير قاعدة بيانات كمبيوتر على والتسعير على مواقع الويب للمشتريات عبر ا

اإلنترنت لتحديد موقع المنتجات، وصف المنتجات ومنتجات التسعير ومقارنة أسعار 
المنتجات، توفير معلومات عن األدلة التجارية عبر اإلنترنت، توفير المعلومات التجارية عن 

لخدمات اآلخرين من خالل  طريق دليل على اإلنترنت، خدمات اإلعالن والدليل، أي الترويج
توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم روابط لمواقع الطرف الثالث، التقييم التجاري للسلع 
االستهالكية وتصنيفها ألطراف ثالثة في الفترة السابقة لعملية الشراء، توفير موقع على 

دم حول شبكة اإلنترنت يشتمل على تقييمات وتعليقات وتوصيات مقدمة من قبل المستخ
 .المنتجات والخدمات ألغراض تجارية
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airfares, flight plans and other information in a database; providing 
price comparison services in the field of airfares via the Internet; 
providing price comparison services in the field of train, bus and 
ferry fares via the Internet; providing price comparison services in 
the field of hotel prices via the Internet; providing price comparison 
services in the field of car rental and car sharing tariffs via the 
Internet; providing price comparison services in the field of parking 
charges at airports via the Internet; providing price comparison 
services in the field of airport transfer prices via the Internet; 
providing price comparison services in the field of cruise fares via 
the Internet; providing price comparison services in the field of 
travel insurance prices via the Internet; goods or services price 
quotations; providing online web directory services with hyperlinks 
to third party websites; providing a website with a directory of 
market research panels for consumers; rating of accommodation 
services; providing independent evaluations and ratings of other 
companies for commercial purposes; providing a website with 
product ratings of third party consumer services in the field of air 
travel and transport; providing a website with product ratings of 
third party consumer services in the field of rail and bus travel; 
providing a website with product reviews of third party consumer 
services in the field of accommodation; providing a website with 
product reviews of third party consumer services in the field of car 
rental and car sharing; providing a website with product reviews of 
third party consumer services in the field of airport parking and 
airport transfers; providing a website with product reviews of third 
party consumer services in the field of cruises; web indexing for 
advertising purposes; web indexing for price comparison purposes; 
web indexing for search engine optimisation purposes; web 
indexing of travel-related content; web indexing of travel directories; 
advertising of the services of other vendors, enabling customers to 
conveniently view and compare the services of those vendors; sales 
promotion, namely, providing an online shopping search engine 
with comparison options for obtaining purchasing information; 
promoting the goods and services of third parties by providing a 
website with coupons, discounts, price comparison information, 
product reviews, links to third party retail websites, and discount 
information, advice and information to consumers on customer 
service, product management and prices on Internet sites during 
online shopping; providing an online computer database for locating 
products, describing products, pricing products and comparing 
prices of products; providing online commercial directory 
information services; providing commercial information using a 
directory on the internet; advertising and directory services, namely 
promotion of third party services by providing a website with links 
to third party websites; commercial evaluation and rating of 
consumer goods for others prior to purchase; providing a web site 
featuring the ratings, reviews and recommendations on products 
and services for commercial purposes posted by users 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-175 
Claim Date: 22/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 541-4250: رقم االدعاء

 44/24/4250: تاريخ االدعاء

 The registration of this mark does not give owners the right to 
use  word (arkhas)(tayaran)if used separately from the mark 

إذا ( ارخص طيران)ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات 
 وردت بمعزل عن العالمة
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Marketing services, namely, promoting the sale of beef products 
for meat packagers, distributors, wholesalers and retailers 
through the distribution of promotional materials and 
advertising such as point of purchase displays, banners, 
labeling materials and advertisement slicks. 

خدمات التسويق تحديدا الترويج لبيع منتجات لحوم البقر لمنتجي ومغلفين اللحوم والموزعين 
ة و اإلعالنات مثل عروض نقاط وتجار الجملة وتجار التجزئة من خالل توزيع المواد الترويجي

 .ولوائح اإلعالنات( ملصقات)ومواد الوسم ( اللوحات الدعائية)الشراء والالفتات  

 

Date of 02/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

eaaN tpac lppA: Certified Angus Beef LLC اسم طالب التسجيل سيرتيفايد أنغس بيف إل  إل سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 206 Riffel Road,  Wooster, Ohio 44691 
USA 

الواليات المتحدة  22605ريفيل روود ووستير، أوهايو  426
 األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168514 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568152 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail and wholesale services in the field of Almond 
confectionery,  Almond paste,  Biscuits,  Bread,  Buns,  Cake 
paste, Cakes,  Chocolate,  Cocoa products,  Coffee,  
Coffee(Artificial), Confectionery,  Cookies,  Crackers, Honey,  
Ice cream,  Pancakes,  Pasties,  Pastries,  Petits fours,  Pies,  
Pralines, Waffles, tea, cocoa, flour and preparations made from 
cereals, pastry and confectionery, ices, sugar, treacle, yeast, 
baking-powder, ice 

تجزئة و البيع بالجملة بما يتعلق بحلويات اللوز و معجون اللوز و البسكويت خدمات البيع بال
و الخبز و الكعك و عجينة الكيك و الكيك والكعك  و الشوكوالتة و منتجات الكاكاو و القهوة و 

و المقرمشات و العسل و ( الكوكيز)القهوة اإلصطناعية و الحلويات و البسكويت المسطح 
بسكويت )و المعجنات و البوتي فور ( الفطائر)و الشطائر ( الفطائر الرقيقة)البوظة و البانكيك 

و الشاي و الكاكاو و الطحين و ( الكعك المحمص)و الفطائر و حلوى اللوز و الوافل ( صغير
المستحضرات المصنوعة من الحبوب و المعجنات و الحلويات و المثلجات و السكر و دبس 

 .ز و الثلجالسكر و الخميرة و مسحوق الخب

Special condition:  Claiming teal color مع المطالبة باللون األخضر المزرق: اشتراطات خاصة 

  

 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammed Ali Saadeddin 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة محمد علي سعد الدين  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya, 30th Street, Near Saudi house,  
Riyadh, Saudi Arabia 

العليا، شارع الثالثين، قرب البيت السعودي  الرياض، المملكة 
 العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168416 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568256 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/اجل البضائع من 

Wholesaling, retailing in shops and sale via global computer 
networks of chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, manures, fertilisers, preparations for destroying 
vermin, fungicides and herbicides. 

الجملة وبالتجزئة في المتاجر والبيع عبر شبكات الحاسوب العالمية للمواد الكيميائية البيع ب
الستخدامها في الزراعة والبستنة والحراجة والسماد واألسمدة والمستحضرات لتدمير 

 .الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب السامة

Special condition:  Claiming black, green and orange colors. مع المطالبة بااللوان االسود واالخضر والبرتقالي: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: Grupo Agrotecnologia, 
S.L. 

:اسم طالب التسجيل .ال.جروبو اجروتيكنولوجيا، اس  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Poligono Puente Alto, Parcela 57 - 03300 
Orihuela, ALICANTE (SPAIN) 

أوريويال،  28822 - 14بوليجونو بوينتي التو، بارسيال 
 (اسبانيا)اليكانتي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168553 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568118 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail sales, mail-order sales and sale via telecommunications 
means (but not transport) of the following products: milk 
products, milk, yoghurt, jam, compotes, salads, ready meals, 
grocery goods, coffee, tea, cocoa, sugar, cold and hot 
beverages, beverages with coffee, tea, cacao or chocolate base, 
honey, syrups, bread, sandwiches, pizzas, fresh and frozen 
bakery products, fruit cakes, cakes, biscuits, candy, pastries, 
pastry and confectionery, pastries namely: croissant, pain au 
chocolat, salted tarts, ice creams, confectionery, cereal-based 
preparations, chewing gum (not for medical use), fresh fruits, 
beverages, non-alcoholic beverages, other preparations for 
making beverages, mineral and carbonated waters, mineral and 
aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps, hair 
lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded or 
blank) magnetic or optical recording media, compact discs 
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded 
computer programs, game software, cameras, jewelry articles, 
watches and chronometric instrument, printing products, 
printed matter, publications, entertainment, teaching or 
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals, 
reviews, magazines, books, document holders, press products, 
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and 
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and 
toys; services provided in the field of retail trade of various 
products, namely milk products, milk, yoghurt, jam, compotes, 
salads, ready meals, grocery goods, coffee, tea, cocoa, sugar, 
cold and hot beverages, beverages with coffee, tea, cacao or 
chocolate base, honey, syrups, bread, sandwiches, pizzas, fresh 
and frozen bakery products, fruit cakes, cakes, biscuits, candy, 
pastries, pastry and confectionery, pastries namely: croissant, 
pain au chocolat, salted tarts, ice creams, confectionery, cereal-
based preparations, chewing gum (not for medical use), fresh 
fruits, beverages, non-alcoholic beverages, other preparations 
for making beverages, mineral and carbonated waters, mineral 
and aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps, 
hair lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded 
or blank) magnetic or optical recording media, compact discs 
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded 
computer programs, game software, cameras, jewelry articles, 
watches and chronometric instrument, printing products, 
printed matter, publications, entertainment, teaching or 
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals, 
reviews, magazines, books, document holders, press products, 
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and 

مبيعات التجزئة ومبيعات الطلبات عبر البريد والبيع عبر وسائل االتصاالت السلكية 
منتجات الحليب والحليب واللبن : من المنتجات التالية( لكن من غير النقل)والالسلكية 

والسلطات والوجبات الجاهزة وسلع البقالة ( الفواكه المطبوخة بالسكر)والمربى والكومبوت 
قهوة والشاي والكاكاو والسكر والمشروبات الباردة والساخنة والمشروبات مع القهوة وال

والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز والسندوتشات والبيتزا 
ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت والحلوى والفطائر 

الكرواسون وخبز الشوكوالتة والفطائر المملحة : ت والمعجنات بالتحديدوالمعجنات والحلويا
ليست لالستخدام )والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة ( آيس كريم)والبوظة 
والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية والمستحضرات األخرى ( الطبي

ازية والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومشروبات لصنع المشروبات والمياه المعدنية والغ
الشعر ومعاجين األسنان ( لوشن)الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت 

( مسجلة أو فارغة)والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري 
واألقراص البصرية الرقمية واألقراص المدمجة ( الصوت والفيديو)واألقراص المدمجة 

(MTM ) والبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب والكاميرات ومواد
المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة والمطبوعات 

والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب الهزلية والدوريات 
المراجعات والمجالت والكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية والمحافظ وحامالت و

العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب الظهر وحقائب 
السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي والمالبس 

واألحذية وأغطية الرأس والجوارب الطويلة واأللعاب  (تي شيرت)والقمصان النصف كم 
والدمى، الخدمات المقدمة في مجال تجارة التجزئة لمختلف المنتجات وبالتحديد منتجات 

والسلطات والوجبات ( الفواكه المطبوخة بالسكر)الحليب والحليب واللبن والمربى والكومبوت 
والسكر والمشروبات الباردة والساخنة  الجاهزة وسلع البقالة والقهوة والشاي والكاكاو

والمشروبات مع القهوة والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز 
والسندوتشات والبيتزا ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت 

الكرواسون وخبز الشوكوالتة : والحلوى والفطائر والمعجنات والحلويات والمعجنات بالتحديد
والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة ( آيس كريم)والفطائر المملحة والبوظة 

والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية ( ليست لالستخدام الطبي)
ة والمياه والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات والمياه المعدنية والغازية والمياه المعدني

الشعر ( لوشن)الفوارة ومشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت 
ومعاجين األسنان والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري 

واألقراص المدمجة واألقراص ( الصوت والفيديو)واألقراص المدمجة ( مسجلة أو فارغة)
والبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب ( MTM)قمية البصرية الر

والكاميرات ومواد المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة 
والمطبوعات والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب 

الكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية الهزلية والدوريات والمراجعات والمجالت و
والمحافظ وحامالت العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب 

الظهر وحقائب السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي 
أس والجوارب الطويلة واألحذية وأغطية الر( تي شيرت)والمالبس والقمصان النصف كم 

وتمكين المستهلكين من معاينة ( باستثناء نقلهم)واأللعاب والدمى، خدمات للتجميع لآلخرين 
وشراء السلع المختلفة في الوقت الذي يناسبهم وبالتحديد منتجات الحليب والحليب واللبن 

وسلع البقالة والسلطات والوجبات الجاهزة ( الفواكه المطبوخة بالسكر)والمربى والكومبوت 
والقهوة والشاي والكاكاو والسكر والمشروبات الباردة والساخنة والمشروبات مع القهوة 
والشاي والكاكاو أو أساسها الشوكوالته والعسل واألشربة والخبز والسندوتشات والبيتزا 
ومنتجات المخابز الطازجة والمجمدة وكعك الفواكه والكعك والبسكويت والحلوى والفطائر 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

eaaN tpac lppA: LAGARDERE TRAVEL 
RETAIL 

:التسجيلاسم طالب  الغاردير ترافل ريتيل  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 52 Avenue Hoche, 75008 Paris, France 14  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 41228افينيو هوش 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168428 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568248 الصنف 
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travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and 
toys; services for gathering, for others (excluding their 
transport), and enabling consumers to view and buy at their 
convenience various goods, namely milk products, milk, 
yoghurt, jam, compotes, salads, ready meals, grocery goods, 
coffee, tea, cocoa, sugar, cold and hot beverages, beverages 
with coffee, tea, cacao or chocolate base, honey, syrups, bread, 
sandwiches, pizzas, fresh and frozen bakery products, fruit 
cakes, cakes, biscuits, candy, pastries, pastry and 
confectionery, pastries namely: croissant, pain au chocolat, 
salted tarts, ice creams, confectionery, cereal-based 
preparations, chewing gum (not for medical use), fresh fruits, 
beverages, non-alcoholic beverages, other preparations for 
making beverages, mineral and carbonated waters, mineral and 
aerated waters, fruit beverages, fruit juices, beer, soaps, hair 
lotions, dentifrices, spectacles and sunglasses, (recorded or 
blank) magnetic or optical recording media, compact discs 
(audio-video), CD-ROMs, DVD-ROMs, software, recorded 
computer programs, game software, cameras, jewelry articles, 
watches and chronometric instrument, printing products, 
printed matter, publications, entertainment, teaching or 
scientific publications, newspapers, comic books, periodicals, 
reviews, magazines, books, document holders, press products, 
wallets, coin holders, handbags, briefcases, rucksacks and 
travel bags, suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
clothing, T-shirts, footwear, headgear, stockings, games and 
toys 

الكرواسون وخبز الشوكوالتة والفطائر المملحة : لمعجنات والحلويات والمعجنات بالتحديدوا
ليست لالستخدام )والحلويات ومستحضرات أساسها الحبوب والعلكة ( آيس كريم)والبوظة 
والفواكه الطازجة والمشروبات والمشروبات غير الكحولية والمستحضرات األخرى ( الطبي

اه المعدنية والغازية والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومشروبات لصنع المشروبات والمي
الشعر ومعاجين األسنان ( لوشن)الفاكهة وعصائر الفاكهة والبيرة والصابون وغسوالت 

( مسجلة أو فارغة)والنظارات والنظارات الشمسية ووسائط التسجيل المغناطيسي أو البصري 
األقراص المدمجة واألقراص البصرية الرقمية و( الصوت والفيديو)واألقراص المدمجة 

(MTM ) والبرمجيات وبرامج الحاسوب المسجلة وبرمجيات األلعاب والكاميرات ومواد
المجوهرات والساعات وأدوات قياس الوقت الدقيقة ومنتجات الطباعة والمطبوعات 

زلية والدوريات والمنشورات والترفيه والمنشورات التدريسية أو العلمية والصحف والكتب اله
والمراجعات والمجالت والكتب وحامالت المستندات والمنتجات الصحفية والمحافظ وحامالت 
العمالت المعدنية وحقائب اليد وحقائب السفر الصغيرة للمستندات وحقائب الظهر وحقائب 

السفر وحقائب السفر الجر والمظالت والمظالت الشمسية وعصي المشي والمالبس 
واألحذية وأغطية الرأس والجوارب الطويلة واأللعاب ( تي شيرت)نصف كم والقمصان ال

 .والدمى
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing computer data entry services, data processing 
services, and professional services to employers, namely, 
payroll processing, tax deposit filing and reporting, human 
resources management, employee time and attendance record 
keeping for others, employee leasing, and business 
management consulting; computerized database management 
services; providing electronic payroll tax preparation; providing 
business records management regarding employment and 
statistical data to businesses and employers for business 
purposes; business services, namely, timekeeping services for 
others; business management services; business advisory and 
consulting services relating to compliance with statutory, 
industry or best practice provisions; providing statistical 
information for business purposes; outsourcing services in the 
fields of human resources, recruitment and staffing; providing 
business management services to businesses and employers; 
providing financial records management regarding payroll data 
to businesses and employers; business consulting services 
provided to businesses and employers; employment recruiting 
and staffing consultation; personnel recruitment services and 
employment agencies; providing on-line employment placement 
services, namely, matching resumes and potential employers 
via a global computer network; financial record keeping for 
pension accruement and payment purposes; business 
investigations; conducting business surveys; business 
research; business auditing; conducting employee surveys for 
others for purposes of improving employee performance and 
morale; business administration services in the field of 
employee benefit plans other than insurance and finance plans; 
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career 
networking services; testing to determine employment skills; 
providing a web site featuring information for employee benefits 
brokers and consultants in the field of payroll processing, tax 
deposit filing and reporting, human resources management, 
business management, employee time and attendance record 
keeping for payroll purposes, employee recruiting and 
outsourcing; data processing services; Outsource service 
provider in the field of business analytics; providing business 
intelligence services; business succession planning; business 
organization advice; sales and use tax reporting in the nature of 
tax assessment; providing a web site featuring public policy 
information for employee benefits brokers and consultants in 
the field of health care benefits reform. 

حاسوب، خدمات معالجة بيانات، وخدمات مهنية إلى أرباب توفير خدمات إدخال بيانات على ال
العمل، تحديًدا، معالجة كشوف الرواتب، إيداع وإعداد تقارير إيداعات ضريبية، إدارة الموارد 
البشرية، حفظ سجالت حضور وتوقيت الموظفين لآلخرين، تأجير عمالة، واستشارة إدارة 

ت محوسبة؛ توفير معالجة إلكترونية لضرائب األعمال التجارية؛ خدمات إدارة قواعد بيانا
المرتبات؛ توفير إدارة سجالت األعمال التجارية فيما يخص التوظيف والبيانات اإلحصائية إلى 

األعمال التجارية وأرباب العمل ألغراض تجارية؛ خدمات تجارية، تحديًدا، خدمات تسجيل 
خدمات تقديم نصح واستشارة  ساعات العمل لآلخرين؛ خدمات إدارة األعمال التجارية؛

لألعمال التجارية متعلقة باالمتثال إلى أحكام تنظيمية، أو صناعية أو الممارسة المثلى؛ توفير 
معلومات إحصائية ألغراض تجارية؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية في مجاالت الموارد 

لتجارية إلى األعمال البشرية، والتوظيف وتعيين الموظفين؛ توفير خدمات إدارة األعمال ا
التجارية وأرباب العمل؛ توفير إدارة سجالت مالية فيما يخص بيانات الرواتب إلى األعمال 

التجارية وأرباب العمل؛ خدمات استشارية لألعمال التجارية يتم تزويدها إلى األعمال التجارية 
ئات توظيف؛ وأرباب العمل؛ استشارة تعيين وتوظيف موظفين؛ خدمات توظيف عاملين وهي

توفير خدمات تعيين توظيفي على اإلنترنت، تحديًدا، توافق السير الذاتية وأرباب العمل 
المحتملين عبر شبكة حاسوبية دولية؛ حفظ سجالت مالية ألغراض دفع وتراكم المعاشات؛ 
استقصاءات األعمال التجارية؛ إجراء استبيانات األعمال التجارية؛ بحث أعمال تجارية؛ 

األعمال التجارية؛ إجراء استبيانات الموظفين لآلخرين ألغراض تحسين أداء  مراجعة
ومعنويات الموظفين؛ خدمات إدارة األعمال التجارية في مجال خطط استحقاقات الموظفين 

التي تختلف عن خطط تأمينية ومالية؛ خدمات تشغيل، توظيف، تعيين، تزويد موظفين 
يد مهارات وظيفية؛ توفير موقع إلكتروني لعرض وتشبيك الوظائف؛ عمل اختبارات لتحد

معلومات لوسطاء واستشاريين استحقاقات الموظفين في مجال معالجة كشوف الرواتب، إيداع 
وإعداد تقارير إيداعات ضريبية، إدارة الموارد البشرية، إدارة األعمال التجارية، حفظ سجالت 

ظيف خارجي للموظفين؛ خدمات حضور وتوقيت الموظفين ألغراض الرواتب، توظيف وتو
معالجة بيانات؛ مزود خدمة توظيف خارجي في مجال تحليالت األعمال التجارية؛ توفير 
خدمات استخبارات األعمال التجارية؛ تخطيط تعاقب الموظفين لألعمال التجارية؛ تقديم 

في شكل  النصائح التنظيمية لألعمال التجارية؛ إعداد تقارير ضرائب المبيعات واالستخدام
تقييم ضريبي؛ توفير موقع إلكتروني يعرض معلومات سياسة عامة لوسطاء واستشاريين 

 .استحقاقات الموظفين في مجال إصالح استحقاقات الرعاية الصحية

Priority claim:  Claim Country: VN 
Claim No.: 4-2019-29556 
Claim Date: 05/08/2019 

 Tl: االدعاءبلد : االدعاء بحق االولوية
 40116-4250-2: رقم االدعاء

 21/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: ADP, LLC اسم طالب التسجيل ايه دي بيه، ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068, USA 

، 24268نيوجيرسي  ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند،
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522 ب.ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168538 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568188 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Demonstration of goods; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; shop window dressing; 
design of advertising materials; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; sales promotion for 
others; production of advertising films; bill-posting; advertising; 
online advertising on a computer network; television advertising 

عرض السلع؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات 
تجارية أو إعالنية؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛ تصميم مواد الدعاية واإلعالن؛ عرض 

؛ إنتاج أفالم [لآلخرين]ع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ترويج المبيعات السل
الدعاية واإلعالن؛ لصق اإلعالنات؛ دعاية وإعالن؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات 

 الكمبيوتر؛ الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Limited liability company 
«Automobile plant «GAZ». 

:اسم طالب التسجيل ."غاز"اوتوموبيل بالنت "ليمتد اليبلتي كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 
603004, Russian Federation 

، االتحاد 628222، بروسبيكت اليشا، نيزهني نوفجورود، 1
 الروسي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168490 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568202 الصنف 
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  K xiB  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing information about products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; Commercial and 
business information agencies; Organization of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and 
advertising purposes; Commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; On-line 
ordering services; Secretarial services using artificial 
intelligence program software; Retrieval services for internet 
data; Retail store services featuring electric audio and visual 
apparatus and instruments; Retail store services featuring 
telecommunication machines and implements; Providing 
telephone directory information; Telephone answering and 
message handling services; Providing information and advice to 
consumers regarding the selection of products and items to be 
purchased; Secretarial services using chatbot; Online 
advertising on a computer network; Retail store services 
featuring computers; Retail store services of computer 
peripherals and accessories; Data search in computer files for 
others. 

دعاية توفير معلومات حول المنتجات عبر شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ألغراض ال
والمبيعات، وكاالت المعلومات التجارية واالعمال، تنظيم الفعاليات والمعارض واألسواق 
والعروض لألغراض التجارية والترويجية واإلعالنية، المعلومات التجارية والمشورة 

للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات، خدمات الطلب عبر اإلنترنت، خدمات السكرتارية 
الذكاء االصطناعي، خدمات االسترجاع لبيانات ( تطبيقات)رمجيات برنامج باستخدام ب

اإلنترنت، خدمات متجر البيع بالتجزئة الذي يتضمن على أجهزة وأدوات سمعية وبصرية 
كهربائية، خدمات متجر البيع بالتجزئة الذي يتضمن على آالت وأدوات االتصاالت السلكية 

لهاتف، خدمات الرد والتعامل مع المكالمات الهاتفية والالسلكية، توفير معلومات دليل ا
والرسائل، تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين فيما يتعلق باختيار المنتجات والسلع 

المراد شراؤها، خدمات السكرتارية باستخدام روبوتات المحادثة اآللية للحاسوب، اإلعالن 
بيع بالتجزئة الذي يتضمن على أجهزة عبر اإلنترنت على شبكة الحاسوب، خدمات متجر ال

الحاسوب، خدمات متجر البيع بالتجزئة ألجهزة الحاسوب الطرفية وملحقاتها، البحث عن 
 .البيانات في ملفات الحاسوب لآلخرين

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 70-2019-0000500 
Claim Date: 24/04/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2222122-4250-42: رقم االدعاء

 42/22/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.سامسونج اليكترونيكس كو  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

-سي، جيونجي-جو، سوون-رو، يونجتونج-، سامسونج540
 دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168583 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568188 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising, marketing and public relations; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; design of advertising materials; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; office functions; secretarial services; arranging 
newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; 
rental of office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business administration 
and business consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies, import-export agencies; 
temporary personnel placement services; auctioneering; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues 

العالقات العامة؛ تنظيم المعارض والمعارض التجارية لغايات  دعاية وإعالن، التسويق و
تجارية أو إعالنية؛ تصميم المواد اإلعالنية؛ توفير سوق مباشرة عبر اإلنترنت للمشترين 
والبائعين للسلع والخدمات؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ تنظيم اإلشتراك في 

حصائية؛ تأجير اآلالت والمعدات المكتبية؛ تنظيم الصحف لآلخرين؛ تجميع البيانات اإل
المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ الرد على الهاتف للمشتركين غير الموجودين؛ إدارة 

األعمال؛ توجيه األعمال واستشارات األعمال؛ محاسبة؛ خدمات االستشارات التجارية؛ 
ف؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات توظيف األفراد؛ إيجاد وظائف األفراد؛ وكاالت التوظي

توظيف الموظفين المؤقتين؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات تجميع تشكيلة واسعة من البضائع 
لصالح الغير وذلك لتمكين الزبائن من معاينة بشكل مريح وشراء تلك البضائع وقد تقدم مثل 

ع بالجملة أو بواسطة األوساط هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق البي
 اإللكترونية أو كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: D ET VE ET URUNLERI 
GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM 
SIRKETI 

:اسم طالب التسجيل ايت في ايت اورونليرى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم شيركيتىدي   

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buyukhanli Plaza, Dikilitas Mahallesi, 
Uzengi Sokak, No:8, Besiktas - Istanbul, 
Turkey 

بويوكهانلى بالزا، ديكيليتاش ماهاليسي، اوزينجى سوكاك، 
 تركيا/ ،  بشكتاش، اسطنبول 8:نو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -
11814 258 King Abdullah II Street, Amman 

 418 55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168465 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568261 الصنف 
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 KR IFU  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail and online retail store services in the fields of clothing, 
clothing accessories, footwear, headwear, bags, purses, wallets, 
umbrellas, cosmetics, toiletries, fragrances and personal care 
products, watches, jewelry 

; ساكسسوارات المالب; البيع بالتجزئة وخدمات مخازن للبيع بالتجزئة عبر االنترنت للمالبس
; مستلزمات الحمام; مواد تجميل; شمسيات; جزادين; محافظ; حقائب; أغطية للرأس; احذية

 .مجوهرات; ساعات; عطور ومنتجا ت العناية الشخصية

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

eaaN tpac lppA: Retail Royalty Company التسجيلاسم طالب  ريتيل رويالتي كومباني:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109. 

 عنوان طالب التسجيل  .80520نيفادا , الس فيجاس, كونفينشن سنتر درايف 525

Applicant for 
Correspondence 

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

 ب.صالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 55502 -041814

 4مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168569 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568160 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retailing of foodstuffs, confectionery, alcoholic and non-
alcoholic beverages 

 خدمات البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والحلويات والمشروبات الكحولية وغير الكحولية

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: LAGARDERE TRAVEL 
RETAIL ITALIA S.R.L. 

:اسم طالب التسجيل .ال.آر.الجارديري ترافيل ريتيل ايتاليا اس  

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA FRATELLI BANDIERA 7, 30020 
GAGGIO DI MARCON, VENEZIA, ITALY 

جاجيو دي ماركون، فينيزيا،  82242، 4فيا فراتيلي بانديرا 
 ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168622 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  568644 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail and wholesare services for the sale of electronics and 
solar panels and solar cells; View products related to 
electronics and solar panels and solar cells; Advertising; On-
line advertising on a computer network. 

خدمات البيع بالتجزئة والجملة لبيع االلكترونيات واأللواح الشمسية والخاليا الشمسية، 
عرض المنتجات المتعلقة باإللكترونيات واأللواح الشمسية والخاليا الشمسية، الدعاية 

 .اإلنترنت على شبكة الحاسوبواالعالن، اإلعالن عبر 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Wio Sun Renewable 
Energy Co. 

:اسم طالب التسجيل ويه شمس للطاقة المتجددة  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aqaba, P.O. Box 1288, 77110 Jordan,  عنوان طالب التسجيل  األردن  ،  44552، 5488. ب.العقبة، ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168655 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568611 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Distributorship services in the field of chemicals, pesticides, 
chemical and pesticide applicators and protective clothing and 
protective masks for use during use or application of chemicals; 
inventory management in the field of chemicals; inventory 
management services; Providing a web-based on-line portal that 
provides customers access to their sales account information, 
transportation logistics information in the nature of the current 
location of products on order, inventory management 
information, and product promotion information, all in the field 
of chemicals and chemical products 

خدمات التوزيع في مجال المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات وأدوات المواد الكيميائية ومبيدات 
اآلفات والمالبس الواقية واألقنعة الواقية لالستخدام أثناء استخدام أو تطبيق المواد 

المواد الكيميائية، خدمات إدارة المخزون، توفير بوابة  الكيميائية، إدارة المخزون في مجال
إلكترونية عبر اإلنترنت توفر للعمالء الوصول إلى معلومات حساب المبيعات ومعلومات 

النقل على شكل الموقع الحالي للمنتجات بحسب الطلب ومعلومات ( حركة البضائع)لوجستية 
مجال المواد الكيميائية و المنتجات  إدارة المخزون ومعلومات ترويج المنتج كل ذلك في

 الكيماوية

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Univar Solutions Inc. اسم طالب التسجيل .يونيفار سوليوشينز انك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, Illinois, United States 
60515 

داونيرز جروف، ، 422هايالند باركواي، سويت  8241
 62151الينوي، الواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522 ب.صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168593 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568108 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

import and Export Trade Mechanical and Electrical Equipment 
construction Owning movable (Tangible ) and immovable 
Assets Borrowing the necessary funds from banks 

 انشائية تجارة معدات ميكانيكية وكهربائية,استيراد وتصدير 

Date of 05/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/01/2020  

eaaN tpac lppA:  Najjar and Rawas 
Company.  

:اسم طالب التسجيل شركة النجار والرواس   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, khalda -Ammer bin malek St, 
Amman, P.O.Box: 9500, 11191 

, 0122:ب.صشارع عامر بن مالك  ، عمان  ، -عمان، خلدا 
55505 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9500 -11191 Amman, khalda -
Ammer bin malek St 

ليغعنوان التب شارع عامر بن مالك -عمان، خلدا  55505 -0122ب .ص   

Trademark 168445 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 568221 الصنف 



268 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Insurance claims adjustment services for others, namely, claims 
adjustment in the field of auto, marine, property, and land 
reclamation; appraisals for insurance claims for identifying and 
evaluating damages to structures and property; building 
consultation services, namely, appraisals and valuations for 
structures and property; Investigation services related to 
insurance claims provided to clients in the insurance, legal, 
corporate, and financial sectors; Risk management services; 
financial consulting services; financial analysis and financial 
consultancy services; insurance claims, administration and 
assessment services; computerized cash management; 
information and advisory services relating to the aforesaid 

ن تعديل المطالبات في مجال استرداد التأمي:  خدمات تسوية مطالبات التأمين لآلخرين، تحديدا
على السيارات والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات وعلى األراضي؛ تقييم مطالبات 
التأمين لتحديد وتقييم األضرار التي لحقت بالهياكل والممتلكات؛ خدمات استشارات البناء، 

التخمينات والتقييمات للهياكل والممتلكات؛ خدمات التحقيق المتعلقة بمطالبات التأمين : تحديدا
لمقدمة للعمالء في التأمين والخدمات القانونية والمهنية واالستشارية فيما يتعلق بالملكية ا

الفكرية والشركات والقطاعات المالية؛ خدمات إدارة المخاطر؛ خدمات االستشارات المالية؛ 
ة خدمات التحليل المالي واالستشارات المالية؛ مطالبات التأمين وخدمات اإلدارة والتقييم؛ إدار

 ً  النقد المحوسبة؛ خدمات توفير المعلومات وتقديم النصائح المتعلقة بكل ما ذكر سابقا
 

Date of 22/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/11/2018  

eaaN tpac lppA: Sedgwick Claims 
Management Services, 
Inc.  

  .سيدجويك كليمز مانجمنت سيرفيسيز، انك
 

 

:اسم طالب التسجيل  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3030 N. Rocky Point Drive W 
Suite 530, Tampa, FL 33607 
USA 
 

، تامبا، اف 182سويت  روكي بوينت درايف دبليو،. ان 8282
 الواليات المتحدة االميركية  88624ال 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

شارع االمير شاكر بن  16  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
رمز بريدي  - 822118صندوق بريد  -الشميساني االردن , زيد

55582  

ليغعنوان التب  

Trademark 168505 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 568121 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Financial appraisals in responding to calls for tenders; 
arranging finance for construction projects; financial 
information; financial analysis; financing services; capital 
investment; organization of monetary collections; financial 
management; financial sponsorship; financial management of 
reimbursement payments for others. 

التقييمات المالية في الرد لطلبات تقديم المناقصات، ترتيب التمويل لمشاريع البناء، المعلومات 
وال، تنظيم التحصيالت المالية، التحليل المالي، خدمات التمويل، اإلستثمار في رؤوس االم

 .المالية، اإلدارة المالية، الرعاية المالية، اإلدارة المالية لدفعات السداد لآلخرين

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 
Claim Date: 22/03/2019 

 EU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 4250454446: رقم االدعاء

 44/28/4250: االدعاءتاريخ 

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيض: اشتراطات خاصة 

  

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

eaaN tpac lppA: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

:اسم طالب التسجيل "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Russian Federation, 107076, Moscow, 
Stromynka str., bld.27 

، .، موسكو، سترومينكا اس تي آر524246االتحاد الروسي، 
 44. بي ال دي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168510 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 568152 الصنف 
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  FEelNR KelB  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Financial services; banking services; insurance; financial 
affairs; monetary affairs; insurance and financing of 
telecommunications apparatus, systems and installations; 
provision of credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line transaction 
facilities; processing payments for the purchase of goods and 
services via an electronic communications network; automated 
payment services; electronic banking via a global computer 
network (Internet banking); electronic processing of payments 
via a global computer network; electronic transfer of funds by 
means of telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications apparatus and 
devices; money order payment guarantee services; payment 
processing services; electronic currency transfer; contactless 
payment services; investment and fund management services; 
administration of funds and investments; computerised 
financial services; provision of on-line valuation services; real 
estate affairs; real estate property management and information 
and advice relating to the aforesaid; provision of financial 
information; stock exchange quotations; stocks and shares 
information services; stocks and bonds brokerage; fund raising 
activities; charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial sponsorship; 
information and advisory services relating to insurance, 
financial affairs, monetary affairs, home and Internet banking, 
stocks and share information, stocks and bonds brokerage, 
provided on-line from a computer database or the Internet; 
brokerage of energy; issuing of vouchers; advisory, information 
and consultancy services relating to all the aforementioned. 

خدمات مالية، خدمات بنكية، تأمين، شئون مالية، شئون نقدية، تأمين وتمويل أجهزة، نظم 
وتجهيزات االتصاالت عن بعد، توفير مرافق وخدمات بطاقات االئتمان، توفير خدمات تحويل 

، تجهيز المدفوعات لشراء السلع والخدمات األموال الكترونيا ووسائل المعاملة عبر اإلنترنت
عبر شبكة اتصاالت إلكترونية، خدمات الدفع اآللي، األعمال المصرفية اإللكترونية عبر شبكة 

، التجهيز اإللكتروني للمدفوعات عبر (معامالت مصرفية عبر اإلنترنت)حاسب آلي عالمية 
سطة شبكات االتصاالت عن بعد، شبكة حاسب آلي عالمية، التحويل اإللكتروني لألموال بوا

خدمات الدفع المقدمة عبر أجهزة ووسائل االتصاالت الالسلكية عن بعد، خدمات ضمان دفع 
حوالة مالية، خدمات تجهيز المدفوعات، التحويل اإللكتروني للعمالت، خدمات الدفع 

الستثمارات، اإللكتروني، خدمات االستثمار وإدارة الصناديق، اإلشراف اإلداري للصناديق وا
الخدمات المالية المحوسبة، توفير خدمات التقييم عبر اإلنترنت، الشئون العقارية، إدارة ملكية 

العقارات والمعلومات واإلرشادات المتعلقة بما سبق ذكره، توفير معلومات مالية، أسعار 
طة جمع البورصة، خدمات معلومات األسهم واألوراق المالية، سمسرة األسهم والسندات، أنش

األموال، أنشطة التبرعات الخيرية، تنظيم التبرعات وتنظيم جمع األموال، الكفالة المالية، 
المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتأمين، الشئون المالية، الشئون النقدية، 

المعامالت المصرفية المنزلية وعبر اإلنترنت، معلومات األسهم والسندات، سمسرة األسهم 
لسندات، المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسب آلي أو من اإلنترنت، الوساطة وا

المالية للطاقة، إصدار مستندات الصرف، خدمات اإلرشادات، المعلومات واالستشارات 
 .المتعلقة بجميع ما سبق ذكره

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  23/09/2019  

eaaN tpac lppA: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

:اسم طالب التسجيل اورانج براند سيرفيسز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM  بريطانيا   :جنسية الطالب 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1 
2AQ, United Kingdom 

ايه كيو، المملكة  4 5مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  8
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168651 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 568615 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
automobile lease-purchase financing. 

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
 .خدمات تمويل اإليجار مع خيار الشراء

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Audi AG اسم طالب التسجيل اودي ايه جي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 85045  Ingolstadt, Germany 81221 عنوان طالب التسجيل  انجولستادت، المانيا 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168501 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 568125 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Accident insurance underwriting; Accommodation bureau 
{apartments}; Actuarial services; Analysis (Financial —); 
Antique appraisal;Apartment house management, Apartments 
(Renting of—), Appraisal (Antique —), Appraisal (Art —), 
Appraisal (Jewellery [Jewelry(Am.); Appraisal (Numismatic—); 
Appraisal (Real estate —); Appraisal (Stamp—); Art appraisal; 
Bail-bonding; Banking; Banking (Home —); Brokerage; 
Brokerage of carbon credits; Business liquidation  services 
,financial; Capital investments;Charitadle fund raising; 
Check [cheque] verification; Clearing, financial; Clearing-
houses, financial; Collection (Rent —); Collections 
(Organization of —}; Consultancy (Financial —); Consuttancy 
(Insurance—); Credit bureau; Credit card services; Credit cards 
(Issuance of—); Customs brokerage; Debit card services; Debt 
collection agencies; Deposits of valuables; Estate agencies 
(Real —); Estate management (Real ;Evaluation (Financial —
)[insurance,banking, real estate); Evaluation of standing timber 
(Financial—); Evaluation of wool (Financial —);‘valuation 
(Repair costs—) {financial appraisal]; Exchanging money; 
Factoring; Fiduciary; Financial consultancy; Financial 
evaluation (insurance,banking, real estate]; Financial 
information; Financial management; Financial sponsorship; 
Financing services; Fire insurance underwriting; Fiscal 
assessments; Fund investments; Fund raising (Charitable —}; 
Funds transfer (Electronic—); Guarantees; Health 
insurance underwriting; Hire-purchase financing; Home 
banking; Housing agents; Information (Financial —); 
Information (Insurance—); instalment loans; insurance 
brokerage; Insurance consultancy; Insurance information; 
insurance underwriting; Investment (Capital ~); Issuance of 
credit cards; Issue of tokens of value; issuing of travellers’ 
checks[cheques]; Jewellery appraisal; Jewelry appraisal; Lease- 
purchase financing; Leasing of farms; Leasing of reat estate; 
Lending against security; Life imsurence underwriting, Loans 
{finencing}; Management (Financial —); Marine insurance 
underwriting; Money (Exchanging—}; Mortgage banking; Mutual 
funds; Numismatic appraisal; Organization of collections; 
Pawnbrokerage; Provident fund services; Real estate agencies; 
Real estate appraisal; Real estate brokers; Real estate (Leasing 
of —); Real estate management; Rent collection; Rental of 
offices {real estate]; Renting of apartments; Renting of flats; 
Repair costs evaluation [financialappraisal]; Retirement 

مكاتب العقارات والشقق السكنية، خدمات التأمين، التحليل . إبرام سندات التأمين ضد الحوادث
تثمين الفنون،تثمين  العملرات، تأجير الشقق، تثمين التحفء إدارة. المالي، تثمين التحف

سندات . تثمين الفنون المجوهرات ء تثمين القطع النقدية، تثمين العقارات؛ تثمين الطوابع
للكفالة، األعمال المصرفيةء السمسرةء خدمات تصفية األعمال المالية نستثمار رؤوس 

ارات، المقاصة الماليةء غرف المقاصة المالية،تحصيل اإليج: الشيكات األموال؛ التحقق من
مكاتب االتتمان، خدمات بطاقات  تنظيم التحصيل ؛ االستشارات المالية، استشارات التأمين

 وكاالت« سمسرة التخليص الجمركي،خدمات بطاقات الدين. االتتمان، إصدار بطاقات االتتمان،
إدارة العقلراتء التقييم , حفظ األشياء الثمينة كوديعة، وكاالت للعقارات: تحصيل الديون

التقييم المالي للغابات الدائمة، التقييم المالي [: والعقارات التأمين واألعمال المصرفية]مالي ال
اإلستشارات الماليةء التقييم  ، الصرافة، اإلتتمان[تقييم مالي]للخشبء تقييم تكاليف التصليح 

يةن الكفاالت المعلومات الماليةء اإلدارة المال[ التأمين واالعمال المصرفية والعقارات]المالي 
الخدمات التمويلية،إبرام سندات التأمين ضد الحرائقء تقدير الضرائبء إستثمار  المالية 
إلكترونيأ، الضمانات، ضمان سندات التأمين  جمع التبرعات الخيرية، تحويل األموال: األموال

ات المعطوم الصحيء تمويل البيع بالتقسيطف الخدمات المصرقية المنزلية،وكالء اإلسكان
إستشارات التأمين، معلومات . المالية، معلومات التامين، القروض المقسطة؛ سمسرة التأمين

إصدار بطاقات االتتمان،إصدار سندات ذات قيمة؛ . رزوس األموال إستثمار. التأمين , التأمين
 ,المجوهراتء تمويل الشراء واإليجار  إصدار الشيكات السياحية، تثمين المجوهرات ، تثمين

 القروض بضمانء إيرام سندات التأمين على الحياقه. جير المزارع،تأجير العقاراتتا
القروض المالية، اإلدارة المالية، إبرام سئدات التأمين البحري،الصرافة، األعمال المصرفية 

تثمين القطع النقدية، تنظيم التحصيل،إلقراض مقابل  التمويل التبادلي. الخاصة بالرهانات
العقارات،تأجير  سمسرة« دوق اإلدخارء وكاالت العقاراته تثمين العقاراترهن، خدمات صن

، تأجير الشققء تأجير [عقارات]العقارات إدارة العقارات، تحصيل اإليجاراته تأجير المكاتب 
خدمات حفظ . ء خدمات دفع رواتب التقاعد[تقييم مالي]تكاليف التصليح  الشققء تقييم

أسعار : المالية؛ تثمين الطوابع ة األوراق المالية،الكفاالتالودائع، بنوك التوفيرء سمسر
البورصة،سمسرة بورصة األوراق المالية والسندات، خدمات الضمانء التقييم المالى للغابات 

، إصدار سندات ذات قيمة، تحويل األموال الكترونياء إصدار الشيكات  الدائمة
المالي للغابات الدائمة، تقدير  التقييم السياحية،الوصلية، حفظ األشياء الثمينة كوديعة،

الشؤون التمويلية،شؤون المالية والشؤون . خدمات التأمين. التحقق من الشيكات. الضرائب
 .العقارية

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   اسم طالب التسجيل شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

،الرمز 84054. ب. ص. الشارع حي المرسالت/ المدينة 
 ،الرياض، المملكة العربية السعودية55614البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

اللويبدة شارع  الرزاز بنارية رقم  55505 -055448ب .ص 
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168637 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 568684 الصنف 
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payment services; Safe deposit services; Savings bank 
services; Securities brokerage; Sponsorship (Financial —)}; 
Stamp appraisal; Stock exchange quotations; Stocks and bonds 
brokerage; Surety services; Timber (Financial evaluation 
ofstanding —); Tokens ‘of value (Issue of —); Transfer 
(Electronic funds—); Traveiters’ checks [cheques ](tssuing of —
);  Trusteeship; Valuables (Deposits of —); Valuation of standing 
timber(Financial —); Valuations (Fiscal —); Verification (Check 
[cheque]—) 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Car wash services. خدمات غسيل السيارات 

Special condition:  Claiming red, white, yellow, black and brown 
colors 

 مع المطالبة باأللوان األحمر، األبيض، األصفر، األسود والبني: اشتراطات خاصة

 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Buc-ee's, Ltd. اسم طالب التسجيل ايز، ليمتد-بوك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 327 FM 2004 Rd, Lake Jackson, Texas, 
77566, United States 

، 44166آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  4222اف ام  844
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168528 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568148 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Building insulating, disinfecting, freezing equipment installation 
and repair, machinery installation, maintenance and repair, 
sterilization of medical instruments / sterilisation of medical 
instruments, vermin exterminating, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry. 

عزل المباني ، التطهير من الجراثيم ، تركيب و إصالح معدات التجميد ،تركيب و صيانة و 
جال الزراعة، خدمات إصالح المعدات االلية ، إبادة الحشرات و الحيوانات الضارة في غير م

 الزراعة والبستنة والغابات 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark  

لمات العامة ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الك: التنازل
 والوصفية بمعزل عن العالمه

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Taleed for Medical 
Supplier  

:اسم طالب التسجيل تليد للتوريدات الطبية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 145 Mecca Street 3rd Floor Amman jordan  521  عنوان طالب التسجيل  شارع مكة الطابق الثالث عمان االردن 

Applicant for 
Correspondence 

TRIMARK Intellectual Property 

Consulting   P.O.Box 7780 -11118  11118 -  
Rayyan Building, Wadi  Saqra, 
Amman 

 -4482ب .ص  شركة العالمة الثالثية لالستشارات تراي مارك 
 ، وادي صقرة، عمانعمارة الريان  55558

ليغعنوان التب  

Trademark 168452 Class 37 37 العالمة التجاريةرقم  568214 الصنف  
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Goods/Services التالية الخدمات/من اجل البضائع 

Installation, repair and maintenance of Heating and air 
conditioning systems 

 تركيب واصالح وصيانه انظمة التدفئة والتكييف

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Arab Technical Group   اسم طالب التسجيل المجموعة الفنية العربية:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Jordan, Amman, P.O.Box: 830450, 
11183 

 عنوان طالب التسجيل  55588, 882212:ب.عمان االردن ، عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

Amman Jordan,   Wasfi Altal 
StreetP.O.Box: 830450, 11183 

ليغعنوان التب 88221،55588:ب.، ص شارع وصفي التلعمان االردن ،   

Trademark 168449 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568220 الصنف 
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 CEILUKELDE  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Ship building; Aircraft and aerospace machine systems 
manufacturing; Repair and maintenance services of ships, ship 
propulsion apparatus such as contrarotating propeller, steel 
structures such as bridges, tunnel ventilation equipments, steel 
tanks, hydraulic gates, steel stacks, automated parking 
systems, automated container handling transfer cranes; Repair 
and maintenance services of aero engines, fleet engines, space 
systems, missiles; Installation, repair and maintenance services 
of boilers, steam turbines, gas turbines, water turbines, engines 
for land and marine uses, chemical plants, and industrial plants; 
Construction, installation, repair and maintenance services of 
power generating plants, nuclear power plants, movable stand 
systems for large-scale stadiums; Repair and maintenance 
services of agricultural machinery, construction machinery, 
chemical machinery, iron and steel manufacturing machinery, 
plastic injection molding machinery; Repair and maintenance 
services of pumps, air blowers, transmission devices; Repair 
and maintenance services of pulp and paper machinery, printing 
machinery paper-converting machinery, food packaging 
machinery; Installation, repair and maintenance services of air 
pollution prevention plants, environmental control structures, 
refrigeration plants, air conditioning plants; Repair and 
maintenance services of machine tools, industrial robots, 
turbochargers, forklift trucks, tractors, special vehicles; 
Construction supervision services and construction planning 
services; Construction, reconstruction, and restoration of 
residential, retail, hotel, commercial, industrial and institutional 
properties; Building of civil works; Construction management of 
civil and infrastructure construction projects; Installation and 
repair and maintenance services of air conditioning apparatus, 
electric appliances, elevators, escalators, moving sidewalks, 
freezing equipments, heating equipments, lighting apparatus 
and telephones; Installation, repair and maintenance services of 
computer hardworks, office machines and equipments; 
Installation repair and maintenance of film projectors, 
photographic apparatus, electric wires or cables, radio 
receivers, television receivers, electronics apparatus, fire 
alarms, burglar alarms, measuring or testing devices, lighting 
apparatus, medical apparatus, simulating apparatus, signalling 
apparatus and electric apparatus of vehicles, diagnosis of 
building, electric works, electrical communication works; 
Vehicles maintenance and repair, vehicle polishing, vehicle 
lubrication, vehicle greasing, vehicle wash, vehicle cleaning, 
anti-rust treatment for vehicles, vehicle service stations, rental 
of vehicles, vehicle reconstruction, vehicle equipment 
installation; Repair and maintenance of 3D printers; Remote 
monitoring of operating condition of elevators, escalators and 
moving sidewalks; Remote monitoring of operating condition of 

بناء السفن، خدمات تصنيع أنظمة آالت الطائرات والفضاء الجوي، خدمات اإلصالح والصيانة 
للسفن و جهاز دفع السفن مثل مروحة متضادة الدوران و هياكل الصلب مثل الجسور و 
معدات تهوية النفق و خزانات فوالذية و بوابات هيدروليكية و مكدسات فوالذية و أنظمة 

ية و مرفاع نقل تداول حاوية آلي، خدمات اإلصالح والصيانة لمحركات وقوف السيارات اآلل
الطائرات و محركات األسطول البحري و أنظمة فضائية و قذائف، خدمات التركيب واإلصالح 
والصيانة للمراجل و التربينات البخارية و التربينات الغازية و التربينات المائية و المحركات 

رية و الوحدات الكيميائية و والوحدات الصناعية، خدمات اإلنشاء لالستخدامات البرية والبح
والتركيب واإلصالح والصيانة لوحدات توليد القدرة و وحدات الطاقة النووية و األنظمة 

القائمة المتحركة للمالعب الكبيرة، خدمات اإلصالح والصيانة لآلالت الزراعية و آالت اإلنشاء 
صنيع الحديد والصلب و آالت قولبة حقن اللدائن، خدمات و اآلالت الكيميائية و آالت ت

اإلصالح والصيانة للمضخات و النافخ الهوائي و أجهزة النقل، خدمات اإلصالح والصيانة 
آلالت عجنية الورق والورق و آالت الطباعة و آالت تحويل الورق و آالت تغليف األطعمة، 

لوث الهواء و هياكل التحكم البيئي وحدات خدمات التركيب واإلصالح والصيانة لوحدات منع ت
التبريد وحدات تكييف الهواء، خدمات اإلصالح والصيانة ألدوات اآلالت و الروبوتات 

الصناعية و الشواحن التربينية و شواحن رافعة شوكية و الجرارات و مركبات خاصة، 
شاء وتجديد خدمات اإلشراف على اإلنشاء وخدمات تخطيط اإلنشاء، إنشاء و وإعادة إن

المباني السكنية و والبيع بالتجزئة و الفنادق و والمباني التجارية والصناعية والمؤسسية، 
إنشاء األعمال المدنية، إدارة اإلنشاء لمشاريع اإلنشاءات المدنية والبنية التحتية، خدمات 

صاعد و التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة تكييف الهواء و واألجهزة الكهربائية و والم
والسلم الصاعد و واألرصفة المتحركة و معدات التجميد و معدات التسخين و جهاز إضاءة 

والهواتف، خدمات التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة الحاسوب و اآلالت والمعدات 
المكتبية، خدمات التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة العرض السينمائي و أجهزة التصوير و 

لكابالت الكهربائية و مستقبالت الالسلكي و مستقبالت التلفاز و أجهزة األسالك أو ا
اإللكترونيات و أجهزة اإلنذار بالحريق و جرس إنذار ضد السطو و أجهزة قياس أو اختبار و 
جهاز إضاءة و جهاز طبي و جهاز محاكاة و جهاز إرسال إشارات وجهاز كهربائي للمركبات 

هربائية و أعمال االتصاالت الكهربائية، صيانة وإصالح و تشخيص البناء و األعمال الك
المركبات و صقل المركبات و تزليق المركبات و تشحيم المركبات و غسيل المركبات و 
تنظيف المركبات و المعالجة ضد الصدأ للمركبات و محطات خدمة المركبات و تأجير 

إصالح وصيانة الطابعات  المركبات و إعادة تشكيل المركبات و تركيب معدات المركبات،
ثالثية األبعاد، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل المصاعد و الساللم الصاعدة واألرصفة 

المتحركة، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل تكييف الهواء و والتدفئة و وأنابيب المياه ومرافق 
المعلومات  الصرف الصحي للمباني، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل معدات البناء، توفير

بخصوص المراقبة عن بعد لحالة تشغيل معدات البناء، المراقبة عن بعد إلصالح وصيانة 
اآلالت الزراعية وتوفير المعلومات المتعلقة بها، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل المركبات، 
المراقبة عن بعد لحالة حمولة وشحنة المركبات، المراقبة عن بعد للحالة المادية لشاغلي 
المركبات، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل المصانع ووحدات التصنيع، إصالح وصيانة آالت 
تشغيل المعادن، إصالح وصيانة آالت وأجهزة االتصاالت اإللكترونية، إصالح وصيانة آالت 

التوزيع والتحكم في الكهرباء، إصالح وصيانة مولدات الطاقة، إصالح وصيانة آالت 
 .لالسلكية، تركيب أنظمة شبكات االتصاالتاالتصاالت السلكية وا

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

eaaN tpac lppA: Mitsubishi Corporation اسم طالب التسجيل ميتسوبيشي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8086, Japan 

-522كو، طوكيو -تشوم، شيودا-4، مارونواوتشي 8-5
 ، اليابان8286

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168516 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568156 الصنف 
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air conditioning, heating, plumbing and sanitation for buildings; 
Remote monitoring of operating condition of building 
equipment; Providing information on remote monitoring of 
operating condition of building equipment; Remote monitoring 
of repair and maintenance of agricultural machines and 
providing information relating thereto; Remote monitoring of 
driving condition of vehicles; Remote monitoring of condition of 
vehicle cargo and freight; Remote monitoring of physical 
condition of vehicle occupants; Remote monitoring of operating 
condition of factories and plants; Repair and maintenance of 
metal working machines; Repair and maintenance of electronic 
communication machines and apparatus; Repair and 
maintenance of electricity distribution and control machines; 
Repair and maintenance of power generators; Repair and 
maintenance of telecommunication machines; Installation of 
communication network systems 
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DeTR 

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Building construction; Repair, namely repair and maintenance 
of motor vehicles; assembly [installation] of accessories for 
vehicles 

 .تركيب االكسسوارات للمركبات; تحديدا تصليح وصيانة المركبات اآللية, التصليح; االنشاء

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 2. 747 103 2019 30 
Claim Date: 22/03/2019 

 MR: االدعاءبلد : االدعاء بحق االولوية
 82 4250 528 424. 4: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

eaaN tpac lppA: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft 

:التسجيلاسم طالب  اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany  عنوان طالب التسجيل  المانيا, شتوتجارت  42281,  5بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

ب .صالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -شيكاغومجمع -العبدلي-عمان 55502 -041814

 4مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168630 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568682 الصنف 
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 EFlIEeEC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Installation, maintenance, and repair services in the fields of 
computers, telecommunications, networking, communications, 
and network security. 

خدمات تركيب، وصيانة، وتصليح في مجاالت الحواسيب، االتصاالت عن بعد، التواصل، 
 .االتصاالت، وتأمين الشبكات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88462328 
Claim Date: 06/06/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88264848: رقم االدعاء

 26/26/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Juniper Networks, Inc. اسم طالب التسجيل .جونيبر نتوركس، إنك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1133 Innovation Way Sunnyvale California 
94089 USA 

الواليات  02280سنيفيل كاليفورنيا اينوفيشن واي  5588
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص الفكريةأبو غزالة للملكية  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168547 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568124 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; 
rebuilding machines that have been worn or partially destroyed; 
vehicle battery charging; vehicle maintenance; motor vehicle 
maintenance and repair; machinery installation, maintenance 
and repair 

إعادة بناء المحركات المعطلة أو التالفة جزئياً؛ إعادة بناء الماكينات المعطلة أو التالفة جزئياً؛ 
شحن بطارية المركبات؛ صيانة المركبات؛ صيانة وإصالح السيارات؛ تركيب وصيانة وإصالح 

 المعدات اآللية

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Limited liability company 
«Automobile plant «GAZ». 

:اسم طالب التسجيل ."غاز"اوتوموبيل بالنت "ليمتد اليبلتي كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5, prospekt Ilycha, Nizhny Novgorod, 
603004, Russian Federation 

، االتحاد 628222، بروسبيكت اليشا، نيزهني نوفجورود، 1
 الروسي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  55852 -524241ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168489 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 568280 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail fuel service stations; car wash services; vehicle 
lubrication services. 

 .خدمات محطات التزويد بالوقود بالتجزئة؛ خدمات غسيل السيارات؛ خدمات تشحيم المركبات

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

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االزرق واالحمر وذلك : اشتراطات خاصة
 .بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 30/10/2019 دة الرسميةاعالن الجري  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل اكسون موبيل كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  1010
 ، الواليات المتحدة االميركية4408ـ41280

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168496 Class 37 37 التجاريةرقم العالمة  568206 الصنف  
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  Tec cpa  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Installation of threaded pipes and/or gastight thread couplings 
of metal; repair and maintenance of threaded pipes and/or 
gastight thread couplings of metal. 

أو مرابط أنابيب الغاز المعدنية؛ خدمات إصالح وصيانة / الملولبة و خدمات تركيب األنابيب 
 .أو مرابط أنابيب الغاز المعدنية/ األنابيب الملولبة و 

Priority claim:  Claim Country: AT 
Claim No.: AM 10856/2019 
Claim Date: 07/05/2019 

 eI: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52816/4250AM: رقم االدعاء

 24/21/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: voestalpine Tubulars 
GmbH & Co KG 

:اسم طالب التسجيل فوستالبين تيوبالرز جي ام بي اتش اند كو كيه جي  

lpc oapN ty     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alpinestrasse 17,  8652 Kindberg-
Aumuehl, Austria 

 عنوان طالب التسجيل  ايمهل،  النمسا -كيندبيرج 8614، 54البينشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168517 Class 37 37 التجارية رقم العالمة 568154 الصنف  
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Telecommunication services; electronic communication 
services; transmission of data, audio, video and multimedia 
files; transmission of messages, voice, data, video, and images 
through a global communications network; communications 
services; broadcasting services; video communication services; 
video telephone services; data communication services; data 
streaming; providing voice communication services over the 
internet; consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; electronic and wireless transfer, streaming 
and downloading of audio and video; providing access and 
connections to global computer networks via 
telecommunications; providing access to the Internet; 
dissemination of text and images via computer terminals and 
the Internet; online news services; communications services; 
cloud communications services; sending and receiving data to 
and from cloud repositories; providing multiple user access to 
global computer networks; providing customer access to the 
communications networks of others; consultation in the field of 
communication services; streaming of data via a global 
computer network; podcasting and webcasting services; 
delivery, reception and transmission of messages, documents, 
images and other data by electronic transmission; electronic-
mail services; data and electronic media transmission services 
via on-line global and local computer networks; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users; providing email and instant 
messaging services; mobile telecommunication network 
services; rental of telecommunication and Wi-Fi equipment; 
provision of information, advice and assistance relating to all 
the aforementioned service. 

الت اإللكترونية، نقل البيانات والصوت والفيديو والملفات خدمات االتصاالت، خدمات االتصا
متعددة الوسائط،  نقل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور عبر شبكة اتصاالت 

عالمية،  خدمات االتصاالت، خدمات البث، خدمات االتصاالت عبر الفيديو، خدمات االتصاالت 
نات، تدفق البيانات، توفير خدمات االتصال الصوتي الهاتفية عبر الفيديو، خدمات اتصال البيا

عبر االنترنت، خدمات المعلومات واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 
سابقاً،  النقل االلكتروني والالسلكي وتدفق وتنزيل الصوت والفيديو، توفير الوصول 

عد، توفير الوصول الى االنترنت، واالتصال بشبكات الحاسوب العالمية عبر االتصاالت عن ب
نشر الصور والنصوص عبر محطات الحاسوب وعلى االنترنت، خدمات االخبار على 

االنترنت، خدمات االتصاالت، خدمات االتصال السحابي، ارسال واستقبال البيانات من وإلى 
ية، المستودعات السحابية، توفير الوصول من عدة مستخدمين الى شبكات الحاسوب العالم
توفير وصول العمالء إلى شبكات االتصاالت لآلخرين، االستشارات في مجال خدمات 

االتصاالت، تدفق البيانات عبر شبكة حاسوب عالمية، خدمات التدوين الصوتي والبث عبر 
االنترنت، توصيل واستقبال ونقل الرسائل والوثائق والصور وغيرها من البيانات عن طريق 

دمات البريد االلكتروني، خدمات نقل البيانات والوسائط اإللكترونية عبر النقل اإللكتروني، خ
شبكات الحاسوب العالمية والمحلية على اإلنترنت، توفير غرف المحادثة عبر االنترنت 

إلرسال الرسائل بين ( اإلنترنت)ولوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة 
روني والرسائل الفورية، خدمات شبكات االتصاالت المستخدمين، توفير خدمات البريد االلكت

المتحركة، استئجار معدات االتصاالت السلكية والالسلكية والواي فاي، خدمات المعلومات 
 .واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة سابقاً 

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76900 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46022: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168700 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568422 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Telecommunication services; electronic communication 
services; transmission of data, audio, video and multimedia 
files; transmission of messages, voice, data, video, and images 
through a global communications network; communications 
services; broadcasting services; video communication services; 
video telephone services; data communication services; data 
streaming; providing voice communication services over the 
internet; consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; electronic and wireless transfer, streaming 
and downloading of audio and video; providing access and 
connections to global computer networks via 
telecommunications; providing access to the Internet; 
dissemination of text and images via computer terminals and 
the Internet; online news services; communications services; 
cloud communications services; sending and receiving data to 
and from cloud repositories; providing multiple user access to 
global computer networks; providing customer access to the 
communications networks of others; consultation in the field of 
communication services; streaming of data via a global 
computer network; podcasting and webcasting services; 
delivery, reception and transmission of messages, documents, 
images and other data by electronic transmission; electronic-
mail services; data and electronic media transmission services 
via on-line global and local computer networks; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users; providing email and instant 
messaging services; mobile telecommunication network 
services; rental of telecommunication and Wi-Fi equipment; 
provision of information, advice and assistance relating to all 
the aforementioned service. 

خدمات االتصاالت، خدمات االتصاالت اإللكترونية، نقل البيانات والصوت والفيديو والملفات 
متعددة الوسائط،  نقل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور عبر شبكة اتصاالت 

يديو، خدمات االتصاالت عالمية،  خدمات االتصاالت، خدمات البث، خدمات االتصاالت عبر الف
الهاتفية عبر الفيديو، خدمات اتصال البيانات، تدفق البيانات، توفير خدمات االتصال الصوتي 
عبر االنترنت، خدمات المعلومات واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 

ير الوصول سابقاً،  النقل االلكتروني والالسلكي وتدفق وتنزيل الصوت والفيديو، توف
واالتصال بشبكات الحاسوب العالمية عبر االتصاالت عن بعد، توفير الوصول الى االنترنت، 

نشر الصور والنصوص عبر محطات الحاسوب وعلى االنترنت، خدمات االخبار على 
االنترنت، خدمات االتصاالت، خدمات االتصال السحابي، ارسال واستقبال البيانات من وإلى 

سحابية، توفير الوصول من عدة مستخدمين الى شبكات الحاسوب العالمية، المستودعات ال
توفير وصول العمالء إلى شبكات االتصاالت لآلخرين، االستشارات في مجال خدمات 

االتصاالت، تدفق البيانات عبر شبكة حاسوب عالمية، خدمات التدوين الصوتي والبث عبر 
الوثائق والصور وغيرها من البيانات عن طريق االنترنت، توصيل واستقبال ونقل الرسائل و

النقل اإللكتروني، خدمات البريد االلكتروني، خدمات نقل البيانات والوسائط اإللكترونية عبر 
شبكات الحاسوب العالمية والمحلية على اإلنترنت، توفير غرف المحادثة عبر االنترنت 

إلرسال الرسائل بين ( رنتاإلنت)ولوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة 
المستخدمين، توفير خدمات البريد االلكتروني والرسائل الفورية، خدمات شبكات االتصاالت 
المتحركة، استئجار معدات االتصاالت السلكية والالسلكية والواي فاي، خدمات المعلومات 

 .واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة سابقاً 

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76899 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46800: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .تكنولوجيز، إنكأمازون   

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168675 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568641 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing user access to a global computer network; 
Simulcasting broadcast television over global communication 
networks, the Internet and wireless networks; Communications 
via multinational telecommunication networks; Streaming of 
data; Radio broadcasting; Advisory and consultancy services 
relating to wireless communications and wireless 
communications equipment; Rental of wireless communications 
machines and apparatus; Virtual chat rooms established via text 
messaging; Transmission of data/sound and images by satellite 
for shopping information service; Transmission, broadcasting 
and reception of audio, video, still and moving images, text and 
data in real time; Interactive videotext services; Providing online 
chat rooms; Provision and rental of telecommunications 
facilities and equipment; Voice mail services; Voice-activated 
dialing services; Providing voice chat services; Internet 
broadcasting services; Electronic transmission of sound, 
images and other data and information of all kinds via the 
Internet; Rental of telecommunication equipment; Electronic 
bulletin board services [telecommunications services]; 
Electronic data transmission; Text messaging services; 
Television broadcasting; Rental of communications systems; 
Videoconferencing services. 

توفير وصول المستخدم إلى شبكة حاسوب عالمية، البث التلفزيوني المتزامن عبر شبكات 
االتصاالت العالمية واإلنترنت والشبكات الالسلكية، االتصاالت عبر شبكات االتصاالت السلكية 

سيات، تدفق البيانات، البث اإلذاعي، خدمات المشورة واالستشارات والالسلكية متعددة الجن
المتعلقة باالتصاالت الالسلكية ومعدات االتصاالت الالسلكية، تأجير آالت وأجهزة االتصاالت 

الصوت /الالسلكية، غرف الدردشة االفتراضية التي أنشئت عبر الرسائل النصية، نقل البيانات
ية لخدمة معلومات التسوق، نقل وبث واستقبال الصوت والفيديو والصور عبر األقمار الصناع

والصور الثابتة والمتحركة والنص والبيانات في الوقت الحقيقي، خدمات العرض المرئي 
للنصوص التفاعلية، توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت، توفير وتأجير مرافق ومعدات 

صوتي، خدمات االتصال الصوتي المنشط، االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات البريد ال
توفير خدمات الدردشة الصوتية، خدمات البث عبر اإلنترنت، النقل اإللكتروني للصوت 

والصور وغيرها من البيانات والمعلومات من جميع األنواع عبر اإلنترنت، تأجير معدات 
خدمات االتصاالت ]االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات لوحات اإلعالنات اإللكترونية 

، نقل البيانات اإللكترونية، خدمات الرسائل النصية، البث التلفزيوني، [السلكية والالسلكية
 .تأجير نظم االتصاالت، خدمات مؤتمرات الفيديو

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 70-2019-0000500 
Claim Date: 24/04/2019 

 BE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2222122-4250-42: رقم االدعاء

 42/22/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD. 

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.سامسونج اليكترونيكس كو  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea 

-سي، جيونجي-جو، سوون-رو، يونجتونج-، سامسونج540
 دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168582 Class 38 38 التجاريةرقم العالمة  568184 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access time to global computer networks (Rental of —); 
Broadcasting (Cable tetevision—); Broadcasting 
(Radio—); Broadcasting (Television -—); Cable television 
broadcasting; Cellular telephone communication; Chat rooms 
(Providing internet —); Communications by computer 
Terminals; Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; Communications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; Computer 
terminals(Communications by—); Electronic bulletin board 
services[telecommunications services); Electronic mail ; Facsimile 
transmission; Greeting cards online(Transmission of —); 
information about Telecommunication; Mail (Electronic—); Message 
sending; News agencies; Paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication]; Providing access to 
databases; Providing internet chat rooms; Providing 
telecommunication channels for teleshopping services; Providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Providing user access to global computer networks; Radio 
broadcasting; Rental of access time to global computer networks; 
Rental of facsimile apparatus; Rental of message sending 
Apparatus; Rental of modems; Rental of telecommunication 
Equipment; Rental of telephones; Satellite transmission; Sending 
apparatus (Rental of message —);Telecommunication 
channels(Providing -)for teleshopping services; Telecommunication 
(Information about—);  Telecommunications routing and junction 
services; Teleconferencing services; Telegrams (Communications 
by—); Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; 
Telephone (Communications by—); Telephone services; 
Teleshopping services (Providing telecommunication channels 
for—); Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —); Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice mail 
services; Wire service; Wireless broadcasting 

تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،والبث بالتلفزيون،البث بالتلفزيون 
عبر اإلنترنتء اإلتصال  الكبلي،اإلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة عبر

اإلتصال . بالتلغراف الطرفيات الحاسوبية، اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية،اإلتصال
الحاسوبية،  بالتلفونات،نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، اإلتصال عبر الطرفيات

 ، البريد اإللكتروني، إرسال[خدمات إتصاالت]خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 
قات معايدة عبر اإلنترنت، معلومات حول اإلتصاالت، البريد إرسال بطا. الفاكسات،

عبر الراديو أو التلفون ]اإللكتروني،إرسال الرسائل،وكاالت األنباءء خدمات النداء األلي 
، توفير الوصول إلى قواعد البيانات، توفير غرف [اإللكترونية األخرى أووسائل اإلتصال

ل لخدمات التسوق عن بعدء تقديم اإلتصاالت الدردشة عبر اإلنترنت توفير قنوات اتصا
توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات . للكمبيوتر عبر االرتباط بالشبكة العالمية

الوصول إلى شبكات الكمبيوتر  كمبيوتر عالمية ، اإلذاعة بالراديوء تاجير زمن
 العالمية،تأجير أجهزة الفاكس، تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير

المودمء تأجير معدات اإلتصال،تأجير التلفونات، البث أو اإلرسال عبر األقمار  أجهزة
تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء  الصناعية،

اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعدء خدمات  توفير معلومات حول
لغراف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات؛ اإلتصال بالت عقد المؤتمرات عن بعدء

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء  اإلتصال بالتلفونات، خدمات التلفونات،
إرسال الملفات الرقمية،إرسال  البث بالتلفزيون، خدمات التلكس،إرسال الفاكسات،

سال إر نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،: بطاقات معايدة عبر اإلنترنت
 .التلغرافات،خدمات البريد الصوتي،خدمات سلكية،البث الالسلكي،االتصاالت

 

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   التسجيلاسم طالب  شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 «84054. ب. ص. الشارع حي المرسالت/ المدينة 
 المملكة العربية السعودية« الرياضء 2 4الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

الززاز بناية اللويبدة شارع مؤنس  55505 -055448ب .ص
 5الدور  8رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168631 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568685 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access me lo grooa: computer networks (Rental of —); 
Broadcasting (Cable television—); Broadcasting (Radio—); 
Broadcasting (Television -—); Cable television broadcasting; 
Cellular telephone communication; Chat rooms (Providing 
internet —); Communications by computer Terminals; 
Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; Communications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; 
Computer terminals(Communications by—); Electronic bulletin 
board services[telecommunications services); Electronic mail; 
Facsimile transmission; Greeting cards online(Transmission of 
—); information about Telecommunication; Mail (Electronic—); 
Message sending; News agencies; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing internet chat rooms; 
Providing telecommunication channels for teleshopping 
services; Providing telecommunications connections to a global 
computer network; Providing user access to global computer 
networks; Radio broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of 
message sending Apparatus; Rental of modems; Rental of 
telecommunication Equipment; Rental of telephones; Satellite 
transmission; Sending apparatus (Rental of message —
);Telecommunication channels(Providing —) for teleshopping 
services; Telecommunication (Information about—); 
Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegrams (Communications by—); 
Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; Telephone 
(Communications by—); Telephone services; Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels for—); 
Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —); Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice 
mail services; Wire service; Wireless broadcasting 

تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،البث بالتلفزيون الكبلي،إلذاعة بالراديو 
عبر البث بالتلفزيون،لبث بالتلفزيون الكبلي،إلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة 

اإلنترنت،اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية،اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية،إلتصال 
اإلتصال بالتلفونات،نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،اإلتصال عبر الطرفيات . بالتلغراف

،لبريد اإللكتروني،إرسال [خدمات إتصاالت]الحاسوبية،خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 
ات،رسال بطاقات معايدة عبر اإلنترنت،علومات حول اإلتصاالت،لبريد اإللكتروني، الفاكس

عبر الراديو أو التلفون أووسائل اإلتصال ]إرسال الرسائل،كاالت األنباء،خمات النداء األلي 
،وفير الوصول إلى قواعد البيانات،وفير غرف الدردشة عبر [اإللكترونية األخرى

ل لخدمات التسوق عن بعدء تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة اإلنترنت،وفير قنوات اتصا
اإلذاعة « توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية . العالمية للكمبيوتر

بالراديوء تاجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،تأجير أجهزة الفاكسء تأجير 
المودم،تأجير معدات اإلتصالء تأجير التلفونات،لبث أو  أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير أجهزة

تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات اتصال لخدمات « اإلرسال عبر األقمار الصناعية
التسوق عن بعد، توفير معلومات حول اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعدء 

راف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بعدء اإلتصال بالتلغ
اإلتصال بالتلفونات،خدمات التلفونات،وفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء البث 

بالتلفزيون،خدمات التلكس، إرسال الفاكسات،رسال الملفات الرقمية،رسال بطاقات معايدة عبر 
غرافات البريد الصوتي،خمات نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، إرسال التل: اإلنترنت

 سلكية،البث الالسلكي،االتصاالت

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   التسجيلاسم طالب  شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 ،84054. ب. ص. الشارع حي المرسالت/ المدينة 
 ، الرياض ،المملكة العربية السعودية55614الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

بنارية رقم اللويبدة شارع  الرزاز  55505 -055448ب .ص
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168636 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568686 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access time to global computer networks (Rental of —); 
Broadcasting (Cable tetevision—); Broadcasting 
(Radio—); Broadcasting (Television -—); Cable television 
broadcasting; Cellular telephone communication; Chat rooms 
(Providing internet —); Communications by computer 
Terminals; Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; ommunications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; 
Computer terminals(Communications by—); Electronic bulletin 
board services[telecommunications services); Electronic mail; 
Facsimile transmission; Greeting cards online(Transmission of 
—); information about Telecommunication; Mail (Electronic—); 
Message sending; News agencies; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing internet chat rooms; 
Providing telecommunication channels for teleshopping 
services; Providing telecommunications connections to a global 
computer network; Providing user access to global computer 
networks; Radio broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of 
message sending Apparatus; Rental of modems; Rental of 
telecommunication Equipment; Rental of telephones; Satellite 
transmission; Sending apparatus (Rental of message —); 
Telecommunication channels(Providing —) for teleshopping 
services; Telecommunication (Information about—); 
Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegrams (Communications by—); 
Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; Telephone 
(Communications by—); Telephone services; Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels for—); 
Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —); Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice 
mail services; Wire service; Wireless  broadcasting. 

 تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،البث بالتلفزيون الكبلي،إلذاعة بالراديو
 البث بالتلفزيون،لبث بالتلفزيون الكبلي،إلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة عبر

 الحاسوبية،اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية،إلتصال اإلنترنت،اإلتصال عبر الطرفيات
 اإلتصال بالتلفونات،نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،اإلتصال عبر الطرفيات. بالتلغراف

 ،لبريد اإللكتروني،إرسال[خدمات إتصاالت]الحاسوبية،خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 
 ت،علومات حول اإلتصاالت،لبريد اإللكتروني،الفاكسات،رسال بطاقات معايدة عبر اإلنترن

 عبر الراديو أو التلفون أووسائل اإلتصال]إرسال الرسائل،كاالت األنباء،خمات النداء األلي 
،وفير الوصول إلى قواعد البيانات،وفير غرف الدردشة عبر [اإللكترونية األخرى

تصاالت عبر االرتباط بالشبكة اإلنترنت،وفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء تقديم اإل
اإلذاعة « توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية . للكمبيوتر العالمية

الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،تأجير أجهزة الفاكسء تأجير  بالراديوء تاجير زمن
ر التلفونات،لبث أو أجهزة المودم،تأجير معدات اإلتصالء تأجي أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير
تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات اتصال لخدمات  «اإلرسال عبر األقمار الصناعية

اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعدء  التسوق عن بعد، توفير معلومات حول
افات؛ اإلتصال بالتلغراف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغر خدمات عقد المؤتمرات عن بعدء

اإلتصال بالتلفونات،خدمات التلفونات،وفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء البث 
بالتلفزيون،خدمات التلكس، إرسال الفاكسات،رسال الملفات الرقمية،رسال بطاقات معايدة عبر 

إرسال التلغرافات البريد الصوتي،خمات  نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،: اإلنترنت
 لبث الالسلكي،االتصاالتسلكية،ا

 

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   اسم طالب التسجيل شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 ،84054 .ب. ص. حي المرسالت
 الرياض، المملكة العربية السعودية 55614الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

اللويبدة شارع  الرزاز بنارية رقم  55505 -055448ب .ص
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168635 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568681 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access me lo grooa: computer networks (Rental of —); 
Broadcasting (Cable television—); Broadcasting 
(Radio—); Broadcasting (Television -—); Cable television 
broadcasting; Cellular telephone communication; Chat rooms 
(Providing internet —); Communications by computer 
Terminals; Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; Communications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; 
Computer terminals(Communications by—); Electronic bulletin 
board services[telecommunications services); 
Electronic mail;  Facsimile transmission; Greeting cards online 
(Transmission of —); information about Telecommunication;  
Mail (Electronic—); Message sending; News agencies; Paging 
services [radio, telephone or other means of electronic 
communication]; Providing access to databases; Providing 
internet chat rooms; Providing telecommunication channels for 
teleshopping services; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; Providing user 
access to global computer networks; Radio broadcasting; 
Rental of access time to global computer networks; Rental of 
facsimile apparatus; Rental of message sending Apparatus; 
Rental of modems; Rental of telecommunication Equipment; 
Rental of telephones; Satellite transmission; Sending apparatus 
(Rental of message —);Telecommunication channels(Providing 
—) for teleshopping services; Telecommunication (Information 
about—); Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegrams (Communications by—); 
Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; Telephone 
(Communications by—); Telephone services; Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels for—); 
Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —); Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice 
mail services; Wire service; Wireless broadcasting 

 تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية، البث بالتلفزيون الكبلي،اإلذاعة بالراديو
 البث بالتلفزيون، البث بالتلفزيون الكبلي، اإلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة عبر

 األلياف البصرية، اإلتصال اإلنترنت، اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية،اإلتصال عبر شبكات
 اإلتصال بالتلفونات ،نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،اإلتصال عبر الطرفيات. بالتلغراف

 إرسال: البريد اإللكتروني[: خدمات إتصاالت]الحاسوبية،خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 
صاالت، البريد إرسال بطاقات معايدة عبر اإلنترنت، معلومات حول اإلت. الفاكساتء

عبر الراديو أو التلفون ]اإللكتروني،إرسال الرسائل، وكاالت األنباء،خدمات النداء األلي 
،توفير الوصول إلى قواعد البيانات، توفير غرف [اإللكترونية األخرى أووسائل اإلتصال

عبر توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء تقديم اإلتصاالت  الدردشة عبر اإلنترنت،
توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية . للكمبيوتر االرتباط بالشبكة العالمية

الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية، تأجير أجهزة  ،اإلذاعة بالراديوء تاجير زمن
أجهزة المودم، تأجير معدات اإلتصالء تأجير  الفاكس،تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير

ونات،البث أو اإلرسال عبر األقمار الصناعية،تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات التلف
اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل  اتصال لخدمات التسوق عن بعدء توفير معلومات حول
اإلتصال بالتلغراف؛ نقل التلغرافات؛  اإلتصاالت عن بعد،خدمات عقد المؤتمرات عن بعد،

تصال بالتلفونات،خدمات التلفونات،توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق خدمات التلغرافات؛ اإل
عن بعدء البث بالتلفزيون، خدمات التلكس،إرسال الفاكسات،إرسال الملفات الرقمية، إرسال 

نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،إرسال التلغرافات،خدمات : بطاقات معايدة عبر اإلنترنت
 ، البث الالسلكي، االتصاالتالبريد الصوتي،خدمات سلكية

 

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   اسم طالب التسجيل شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA الطالب جنسية سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 «84054. ب. ص. حي المرسالت
 المملكة العربية السعوديةالرياض،  2 4الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

اللويبدة شارع  الرزاز بنارية رقم  55505 -055448ب .ص 
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168634 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568682 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access me lo grooa: computer networks (Rental of —); 
Broadcasting (Cable television—); Broadcasting (Radio—); 
Broadcasting (Television -—); Cable television broadcasting; 
Cellular telephone communication; Chat rooms (Providing 
internet —); Communications by computer Terminals; 
Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; Communications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; 
Computer terminals(Communications by—); Electronic bulletin 
board services[telecommunications services); Electronic mail; 
Facsimile transmission; Greeting cards online(Transmission of 
—); information about Telecommunication; Mail (Electronic—); 
Message sending; News agencies; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing internet chat rooms; 
Providing telecommunication channels for teleshopping 
services; Providing telecommunications connections to a global 
computer network; Providing user access to global computer 
networks; Radio broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of 
message sending Apparatus; Rental of modems; Rental of 
telecommunication Equipment; Rental of telephones; Satellite 
transmission; Sending apparatus (Rental of message —
);Telecommunication channels(Providing —) for teleshopping 
services; Telecommunication (Information about—); 
Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegrams (Communications by—); 
Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; Telephone 
(Communications by—); Telephone services; Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels for—); 
Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —); Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice 
mail services; Wire service; Wireless broadcasting  

 تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،و
 البث بالتلفزيون،البث بالتلفزيون الكبلي،اإلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة عبر
 اإلنترنتء اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية،اإلتصال

 اإلتصال بالتلفونات،نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، اإلتصال عبر الطرفيات. تلغرافبال
 ، البريد اإللكتروني، إرسال[خدمات إتصاالت]الحاسوبية، خدمات لوحات النشرات اإللكترونية 

 إرسال بطاقات معايدة عبر اإلنترنت، معلومات حول اإلتصاالت، البريد اإللكتروني،. الفاكسات،
عبر الراديو أو التلفون أووسائل ]سال الرسائل،وكاالت األنباءء خدمات النداء األلي إر

، توفير الوصول إلى قواعد البيانات، توفير غرف الدردشة عبر [اإللكترونية األخرى اإلتصال
اإلنترنت توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة 

توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية ، اإلذاعة . للكمبيوتر العالمية
الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،تأجير أجهزة الفاكس، تأجير  بالراديوء تاجير زمن

أجهزة المودمء تأجير معدات اإلتصال،تأجير التلفونات، البث أو  أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير
تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات اتصال لخدمات  عبر األقمار الصناعية، اإلرسال

اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن  التسوق عن بعدء توفير معلومات حول
اإلتصال بالتلغراف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات؛  ,بعدء خدمات عقد المؤتمرات عن بعد

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء البث  خدمات التلفونات،اإلتصال بالتلفونات، 
إرسال الملفات الرقمية،إرسال بطاقات معايدة  بالتلفزيون، خدمات التلكس،إرسال الفاكسات،

نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،إرسال التلغرافات،خدمات البريد : عبر اإلنترنت
 .التصاالتالصوتي،خدمات سلكية،البث الالسلكي،ا

 

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   اسم طالب التسجيل شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 «84054. ب. ص. حي المرسالت
 الرياض، المملكة العربية السعودية 2 4الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

اللويبدة شارع  الرزاز بنارية رقم  55505 -055448ب .ص
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168633 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568688 الصنف 
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Goods/Service الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Access time to global computer networks (Rentalof —); 
Broadcasting (Cable tetevision—); Broadcasting 
(Radio—); Broadcasting (Television -—); Cable television 
broadcasting; Cellular telephone communication; Chat rooms 
(Providing internet —); Communications by computer 
Terminals; Communications by fiber [fibre] optic Networks; 
Communications by telegrams; Communications by telephone; 
Computer aided transmission of messages and images; 
Computer terminals(Communications by—); Electronic bulletin 
board services [telecommunications services);Electronic mail; 
Facsimile transmission; Greeting cards online(Transmission of 
—); information about Telecommunication; Mail (Electronic—); 
Message sending; News agencies; Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic communication]; 
Providing access to databases; Providing internet chat rooms; 
Providing telecommunication channels for teleshopping 
services; Providing telecommunications connections to a global 
computer network; Providing user access to global computer 
networks; Radio broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of 
message sending Apparatus; Rental of modems; Rental of 
telecommunication Equipment; Rental of telephones; Satellite 
transmission; Sending apparatus (Rental of message —
);Telecommunication channels(Providing —) for teleshopping 
services; Telecommunication (Information about—); 
Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegrams (Communications by—); 
Telegrams (Transmission of —) Telegraph services; Telephone 
(Communications by—); Telephone services; Teleshopping 
services (Providing telecommunication channels for—); 
Television broadcasting; Telex services; Transmission 
(Facsimile —);Transmission of digital files; Transmission of 
greeting cards online; Transmission of messages and 
images(Computer aided—); Transmission of telegrams; Voice 
mail services; Wire service; Wireless broadcasting. 

البث بالتلفزيون،البث بالتلفزيون  تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية،و
اإلنترنتء اإلتصال عبر الطرفيات  الكبلي،اإلتصال بالتلفون الخلوي،توفير غرف الدردشة عبر
اإلتصال بالتلفونات،نقل . بالتلغراف الحاسوبية، اإلتصال عبر شبكات األلياف البصرية،اإلتصال
الحاسوبية، خدمات لوحات النشرات  الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، اإلتصال عبر الطرفيات

إرسال بطاقات معايدة . الفاكسات، ، البريد اإللكتروني، إرسال[خدمات إتصاالت]اإللكترونية 
إرسال الرسائل،وكاالت األنباءء  عبر اإلنترنت، معلومات حول اإلتصاالت، البريد اإللكتروني،

، توفير [اإللكترونية األخرى عبر الراديو أو التلفون أووسائل اإلتصال]خدمات النداء األلي 
الوصول إلى قواعد البيانات، توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت توفير قنوات اتصال لخدمات 

توفير إمكانية . للكمبيوتر لميةالتسوق عن بعدء تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العا
الوصول إلى  توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية ، اإلذاعة بالراديوء تاجير زمن

 شبكات الكمبيوتر العالمية،تأجير أجهزة الفاكس، تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ تأجير
األقمار  أجهزة المودمء تأجير معدات اإلتصال،تأجير التلفونات، البث أو اإلرسال عبر

تأجير أجهزة إرسال الرسائل؛ توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء  الصناعية،
اإلتصاالت،خدمات توجيه وتوصيل اإلتصاالت عن بعدء خدمات عقد  توفير معلومات حول
اإلتصال بالتلغراف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات؛ اإلتصال  المؤتمرات عن بعدء

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعدء البث  ت التلفونات،بالتلفونات، خدما
إرسال الملفات الرقمية،إرسال بطاقات معايدة  بالتلفزيون، خدمات التلكس،إرسال الفاكسات،

إرسال التلغرافات،خدمات البريد  نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر،: عبر اإلنترنت
 .صاالتالصوتي،خدمات سلكية،البث الالسلكي،االت

 

Date of 07/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2020  

eaaN tpac lppA: Saudi Telecom Company   اسم طالب التسجيل شركة االتصاالت السعودية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Murslat Dist., P.O. Box 87912, 
Postal Code: 11652, Riyadh, Saudi Arabia 
. 

 «84054. ب. ص. الشارع حي المرسالت/ المدينة 
 المملكة العربية السعودية« الرياضء 2 4الرمز البريدي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 Al Webdeh ,al 
razaz street building No 8 f 1 

اللويبدة شارع  الرزاز بنارية رقم  55505 -055448ب .ص
 5الدور  8

ليغعنوان التب  

Trademark 168632 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 568684 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Travel and tourism services and guide services ,arranging travel 
tours 

 خدمات السفر والسياحة وخدمات االرشاد ،وتنظيم رحالت السفر 

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

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

 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

eaaN tpac lppA: Samaan Saba Oudeh 
Khoury Institution  

:اسم طالب التسجيل مؤسسة سمعان سابا عودة خوري   

lpc oapN ty     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address khaled ebn alwalid ,tamwelkom bl 106 
second floor , P.O.Box: 213635, 11121 

 526جبل الحسين شارع خالد بن الوليد بناية تمويلكم رقم 
 55545, 458681:ب.الطابق الثاني   ، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 213635 -11121 khaled ebn 
alwalid ,tamwelkom bl 106 second floor  

جبل الحسين شارع خالد بن  55545 -458681ب .ص 
 الطابق الثاني  526الوليد بناية تمويلكم رقم 

ليغالتب عنوان  

Trademark 168661 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568665 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Transport; packaging and storage of goods, packaging 
services,  export of goods and products services, delivery of 
goods, delivery and exporting of food, shipping of goods, 
exporting of products, transport of food products, delivery of 
goods, storage of goods, hauling, packaging of goods, 
packaging of products and goods, exporting. 

النقـل وتغليف وتخزين السـلع ، خدمات التعبئة ، خدمات تصدير البضائع والمنتجات، تسليم 
البضائع، توصيل الماكوالت وتصديرها، شحن البضائع، تصدير المنتجات، نقل المنتجات 

ئية، تسليم البضائع، تخزين البضائع، الجر أو النقل، تغليف السلع، تغليف البضائع الغذا
 .والسلع، التصدير

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Salem 
Bibars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street 
Mohammed Raja Al - Abushi Building No. 
246  Jordan, P.O.Box: 910580, 11191 

عمان شارع المدينة المنورة  عمارة محمد رجا العبوشي رقم 
 55505, 052182:ب.االردن  ، ص  426

 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  55505 -052182ب .ص للملكية الفكريةسماس  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168460 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568262 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Providing transport and travel information via mobile 
telecommunications apparatus and devices; travel arrangement; 
travel reservation; travel consultancy; travel services; travel agents 
services for arranging travel; travel agency services for business 
travel; travel guide services; tour organising; air travel services; travel 
guide and travel information services; itinerary planning services; 
travel booking agencies; itinerary travel advice services; arranging of 
business travel; reservation and booking of seats for travel; travel and 
passenger transportation; travel agency services for arranging 
holiday travel; travel ticket reservation services; arranging of travel by 
coach; booking of seats (travel); provision of tourist travel 
information; reservation of seats for travel; issuing of tickets for 
travel; cruise ship services; travel consultancy and information 
services; reservation services for airline travel; package holiday 
services for arranging travel; computerised information services 
relating to travel; planning, arranging and booking of travel; booking 
of seats for rail travel; booking of seats for coach travel; booking of 
seats for air travel; provision of travel information by computer; 
timetable enquiry services relating to travel; booking of holiday travel 
and tours; reservation services for travel by land; providing driving 
directions for travel purposes; escorting of travellers; transport of 
travellers; arrangement of travel to and from hotels; arranging of 
overseas travel for cultural purposes; providing tourist travel 
information, via the Internet; provision of information relating to travel 
routes; physical storage of electronically stored digital data, 
photographs, audio and image files; physical storage of electronically 
stored data or documents; travel information about disruptions due to 
adverse weather conditions; transport reservation; reservation of air 
transportation; booking of hire cars; booking of rail tickets; booking 
of airport parking; booking of sea passages; arranging and booking of 
tours; arranging and booking of excursions; arranging and booking of 
cruises; booking agency services for sightseeing tours; arranging and 
booking of city sightseeing tours; providing taxi booking services via 
mobile applications; arranging and booking of travel for package 
holidays; booking and arranging of access to airport lounges; 
providing information relating to the planning and booking of airline 
travel, via electronic means; providing information relating to the 
planning and booking of travel and transport, via electronic means; 
providing information relating to the booking of business trips, via the 
Internet; planning, arranging and booking of travel by electronic 
means; booking of seats for transportation by motor vehicles; airport 
passenger shuttle services between the airport parking facilities and 
the airport; providing transport and travel information; providing 
online information relating to travel; providing information relating to 
airline, via electronic means; tour reservation services; cruise 

توفير معلومات السفر والنقل عبر آالت وأجهزة االتصاالت المتنقلة وتنظيم الرحالت؛ 
؛ نصائح السفر؛ تقديم خدمات السفر؛ خدمات وكاالت السفر [السفر]خدمات الحجز 

األعمال؛ خدمات دليل  بشأن تنظيم الرحالت؛ خدمات وكاالت السفر لسفر رجال
السفر؛ خدمات المرشدين السياحيين؛ تنظيم الرحالت والجوالت والرحالت القصيرة؛ 

خدمات الطيران؛ خدمات تخطيط الطريق؛ دليل السفر وخدمات معلومات السفر؛ 
خدمات وكاالت السفر؛ خدمات استشارية لطرق السفر؛ تنظيم رحالت العمل؛ حجز 

قديم خدمات السفر ونقل المسافرين؛ خدمات وكاالت السفر وتسجيل المقاعد للسفر؛ ت
لتنظيم رحالت العطالت؛ حجز تذاكر السفر؛ تنظيم رحالت الحافالت؛ خدمات الحجز 

؛ إجراء حجوزات السفر؛ توفير معلومات السفر السياحية؛ حجز المقاعد [السفر]
السفر؛ حجز  للسفر؛ توزيع تذاكر السفر؛ الرحالت البحرية؛ نصائح ومعلومات عن

الرحالت الجوية، تنظيم العطالت اإلجمالية، المعلومات المحوسبة المتعلقة بالسفر، 
تخطيط وحجز وترتيب السفر؛ حجز مقعد للسفر بالقطار؛ حجز مقعد للسفر بالحافلة؛ 

حجز مقاعد للسفر الجوي؛ المعلومات المحوسبة حول السفر، معلومات الجدول 
جز رحالت العطالت والرحالت؛ حجز السفر البري؛ توفير الزمني المتعلقة بالسفر؛ ح

معلومات اختيار الطريق ألغراض السفر؛ الدليل السياحي، نقل المسافرين وتنظيم 
الوصول والمغادرة من وإلى الفنادق؛ ترتيب الرحالت الخارجية ألغراض ثقافية؛ 

طوط السير توفير معلومات السفر عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات المتعلقة بخ
والتخزين الفعلي للبيانات الرقمية المخزنة إلكترونيا والصور الفوتوغرافية وملفات 
الصوت والصورة؛ التخزين الفعلي للبيانات والمستندات المخزنة إلكترونيا؛ خدمات 

معلومات السفر المتعلقة باالنقطاع بسبب سوء األحوال الجوية؛ خدمات الحجز 
ران وحجز السيارات المستأجرة وحجز تذاكر القطار؛ ؛ حجز شركات الطي[النقل]

حجز أماكن وقوف السيارات في المطار؛ حجز الرحالت البحرية؛ ترتيب وحجز 
الرحالت؛ تنظيم وحجز الرحالت؛ تنظيم وحجز الرحالت البحرية، خدمات الحجز 
لحجز الجوالت السياحية؛ تنظيم وحجز جوالت سياحية في المدينة؛ توفير خدمات 

ب سيارات األجرة عبر تطبيقات الهاتف الجوال؛ ترتيب وحجز السفر لقضاء طل
العطالت اإلجمالية؛ الحجز وترتيب الوصول إلى صاالت المطار؛ توفير المعلومات 
المتعلقة بالتخطيط والحجز للسفر الجوي بالوسائل اإللكترونية؛ توفير المعلومات 

ائط اإللكترونية؛ توفير المعلومات المتعلقة بتخطيط وحجز السفر والنقل عبر الوس
عبر اإلنترنت المتعلقة بحجز سفر رجال األعمال؛ تخطيط وتنظيم وحجز السفر 

بالوسائل اإللكترونية؛ حجز المقاعد للنقل بالسيارات؛ خدمات النقل للركاب جوا؛ 
 توفير معلومات السفر والنقل؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بالسفر؛ توفير

المعلومات المتعلقة بالسفر الجوي عبر الوسائط اإللكترونية؛ خدمات حجوزات 
السفر؛ خدمات حجز الرحالت البحرية، خدمات الحجز التذاكر على شركات الطيران؛ 
خدمات الحجز للسفر السياحي؛ خدمات الحجز المتعلقة بالسفر أثناء العطالت؛ حجز 

لحافلة؛ خدمات الحجز للسفر البحري؛ السيارات المستأجرة وخدمات حجز النقل با
خدمات الصعود إلى الطائرة ذات األولوية وتسجيل الوصول وتوزيع المقاعد والحجز 
للمسافرين جوا وخدمات وكاالت السفر، أي إجراء للحجوزات وحجز المواصالت؛ 

خدمات الحجز المحوسبة المتعلقة بنقل الركاب؛ المعلومات المحوسبة المتعلقة 
السفر؛ توفير المعلومات للتخزين المؤقت لألمتعة الشخصية؛ المعلومات بحجوزات 

المتعلقة بالنقل البري؛ تنظيم استئجار جميع وسائل النقل؛ المعلومات المحوسبة 
المتعلقة؛ ترتيب نقل الركاب عن طريق البر والسكك الحديدية والهواء والماء؛ 

ال والخطوط الساخنة؛ معلومات المشورة في مجال النقل تتم عن طريق مراكز االتص
حول طرق القيادة؛ معلومات حول أوقات وصول الطائرات، توفير معلومات عن 
الرحالت الجوية؛ معلومات حول خطط القيادة والطيران؛ المعلومات عن طريق 
الملفات المتعلقة بأساليب النقل؛ معلومات المطار المتعلقة بالطيران، وتوفير 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: Vuelos Baratos Limited  اسم طالب التسجيل ليمتدفويلوس باراتوس:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-6 Magazine Street, Derry BT48 6HJ, 
Northern Ireland, United Kingdom 

اتش جيه، إيرلندا  6 28ماغازين ستريت، ديري بي تي  1-6
 الشمالية، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168540 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568122 الصنف 
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reservation services; airline ticket reservation services; tourist travel 
reservation services; holiday travel reservation services; automobile 
rental reservation services; reservation services for bus 
transportation; reservation services for travel by sea; priority 
boarding, check-in, seating and reservation services for frequent air 
travelers; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; computerised reservation services 
relating to the carriage of passengers; computerised information 
services relating to travel reservations; providing information relating 
to the temporary storage of personal belongings; advisory services 
relating to road transportation; arranging the hire of all means of 
transport; computerised transport information services; arranging 
transportation of passengers by road, rail, air and sea; consultancy in 
the field of transport services provided by telephone call centres and 
hotlines; provision of information relating to motoring routes; 
provision of information relating to airline arrivals; provision of flight 
information; provision of data relating to timetables; provision of data 
relating to methods of transport; provision of airport information 
services relating to aviation; providing road and traffic information; 
providing information relating to air transport; professional 
consultancy relating to transport; provision of information relating to 
postal codes; provision of information relating to road transport; fares 
(provision of information relating to -); provision of information 
relating to airline departures; provision of information relating to 
airline scheduling; services for the provision of information relating to 
rail transport; services for the arranging of transportation; 
transportation information; booking agency services for car hire; 
providing information relating to bicycle rental services; arranging car 
hire as part of package holidays; arranging and booking of 
sightseeing tours; arranging and booking of day trips; planning and 
arranging of sightseeing tours and day trips; providing information to 
tourists relating to excursions and sightseeing; arrangement of 
transportation of passengers by helicopters; arranging travel tours as 
a bonus programme for credit cards customers; arranging the 
emergency replacement of airline tickets; arranging the escorting of 
travellers; arranging of passenger transport; arranging of tours and 
cruises; arranging of holiday transport; arranging of expeditions; 
arranging of air travel; chauffeur driven car hire services; 
computerised reservation services for travel; consultancy for travel 
planning of routes; arranging for travel visas, passports and travel 
documents for persons traveling abroad; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; providing flight arrival 
and departure information; planning of journeys; transport services 
and trips for disabled persons; yacht and boat charter services; boat 
rental; chartering of transport; chartering of vehicles for travelling; air 
transport of valuables; information services relating to the 
transportation of goods; shipping agency services for arranging the 
transportation of goods; services for the transportation of baggage; 
arranging of baggage transfer; arranging the collection of goods; 
arranging transportation of goods; arranging for the transport of air 
freight; arranging for the transport of goods by sea; international air 
freight shipping services; provision of information relating to the 
transport of freight; providing advice relating to freight forwarding 
services; route planning [navigation services]; providing customized 
driving directions; providing information relating to vehicle parking 
services; rental of vehicle parking spaces; agency services for 
arranging the transportation of travellers' luggage; luggage storage; 
transport of travellers; arranging of flights; arranging the escorting of 
travellers; escorting of travellers; arranging of transportation for 
travel tours; collection of luggage; consultancy in the field of travel 
provided by telephone call centres and hotlines; luggage storage; 
providing information about travel, via the Internet; reservation of 
berths for travel; reservation services for airline travel; ticketing 
services for travel; physical storage of electronically stored data or 
documents; physical storage of electronically stored data, 
documents, digital photographs, music, images, video, and computer 
games; physical storage of electronically stored digital data, 
photographs, audio and image files; information relating to the 

الطرق وحركة المرور؛ توفير معلومات حول النقل الجوي؛ معلومات حول معلومات 
المشورة الفنية في شؤون النقل؛ توفير معلومات الرمز البريدي؛ معلومات عن 
النقل؛ معلومات حول األسعار؛ معلومات عن مواعيد المغادرة؛ توفير المعلومات 

كك الحديدية؛ المتعلقة بالجداول الزمنية؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالنقل بالس
الخدمات المتعلقة بتنظيم النقل؛ معلومات حول مسائل النقل؛ خدمات الحجز، وكالة 

لتأجير السيارات، توفير معلومات حول تأجير الدراجات؛ تنظيم وكاالت تأجير 
السيارات في سياق الجوالت الكلية؛ ترتيب وحجز الجوالت السياحية؛ تنظيم وحجز 

نظيم الجوالت السياحية والرحالت النهارية؛ تقديم الرحالت اليومية؛ تخطيط وت
معلومات عن الرحالت السياحية والجوالت السياحية للسياح؛ ترتيب نقل الركاب 

بطائرة هليكوبتر؛ ترتيب السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان؛ ترتيب تذاكر 
رتيب الرحالت الطيران البديلة؛ تنظيم رفقة السفر؛ الوساطة لنقل األشخاص؛ ت

والرحالت البحرية؛ تنظيم إجراءات السفر الجوي؛ استئجار المركبات مع سائق، 
حجوزات السفر المحوسبة؛ المشورة بشأن تخطيط مسارات؛ خدمات السفر المتعلقة 

بالتأشيرة وجواز السفر ووثائق السفر للمسافرين األجانب؛ تنظيم أحداث السفر 
مات وصول ومغادرة الرحلة؛ التخطيط للسفريات؛ لألفراد والجماعات؛ توفير معلو

خدمات النقل والسفر لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ خدمات استئجار اليخوت والقوارب؛ 
استئجار القوارب؛ استئجار وسائل النقل؛ استئجار مركبات للسفر؛ النقل الجوي 

ة المتعلقة لألشياء الثمينة؛ المعلومات المتعلقة بنقل البضائع؛ خدمات الوساطة البحري
بنقل البضائع؛ خدمات النقل األمتعة، تنظيم نقل األمتعة؛ تنظيم جمع البضائع؛ السلع 

منظمة التسليم؛ تنظيم النقل الجوي وتنظيم نقل البضائع عن طريق الماء؛ النقل 
الجوي الدولي المعلومات المتعلقة بنقل البضائع؛ المشورة بشأن خدمات توصيل 

، خدمات المالحة؛ توفير معلومات حول االتجاهات البضائع، تخطيط الطريق 
المخصصة؛ توفير المعلومات المتعلقة بخدمات مواقف السيارات؛ استئجار أماكن 

لوقوف السيارات؛ خدمات الوساطة المتعلقة بتنظيم نقل األمتعة؛ تخزين األمتعة، نقل 
احي، تنظيم المسافرين وترتيب الرحالت الجوية وتنظيم رفقة السفر؛ الدليل السي

النقل في سياق السفر؛ استالم األمتعة، نصيحة السفر تتم عن طريق مراكز االتصال 
والخطوط الساخنة؛ تخزين األمتعة، توفير معلومات على اإلنترنت عن السفر؛ حجز 
المراسي للسفر؛ حجز السفر الجوي وإصدار تذاكر السفر؛ التخزين الفعلي للبيانات 

ترونيا؛ التخزين الفعلي للبيانات المخزنة إلكترونيا والمستندات المخزنة إلك
والمستندات والصور الرقمية والموسيقى والصور ومقاطع الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ 

التخزين الفعلي للبيانات الرقمية المخزنة إلكترونيا والصور الفوتوغرافية وملفات 
ل الركاب؛ استئجار الصوت والصورة؛ المعلومات عن طريق الملفات المتعلقة بنق

السيارات وخدمات مشاركة السيارات وخدمات مشغلي الجوالت السياحية لحجز 
؛ تقديم استعراضات وجهات (تقديم الخدمات)السفر؛ المعلومات المتعلقة بالسفر 

السفر العالمية؛ تقديم مراجعات مرافق المطار؛ توفير التصنيفات من قبل شركات 
مات السفر؛ ترتيب نقل المسافرين من رجال األعمال؛ الطيران؛ تقديم مراجعات لخد

خدمات تخطيط السفر؛ معلومات عن مواعيد المغادرة؛ تخطيط وحجز السفر الجوي 
بالوسائل اإللكترونية؛ خدمات الوكالة لحجز السفر الجوي؛ حجز تذاكر الطيران 

ر وتذاكر الرحالت وتذاكر القطار، تصنيف شركات الطيران ووكاالت السفر عب
اإلنترنت؛ مراجعات من قبل مستخدمي شركات الطيران ووكالء السفر عبر اإلنترنت؛ 

أفكار تخطيط السفر المشتركة للمستخدم؛ تقارير السفر وآراء المسافرين، تخطيط 
السفر والتحفظات عبر أجهزة كمبيوتر سطح المكتب وأجهزة الالبتوب والهواتف 

غالت الوسائط المحمولة واألجهزة الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومش
المحمولة؛ توفير معلومات حول أسعار تأجير الطائرات والسكك الحديدية والعبارة 

والحافالت واإلقامة واستئجار السيارات ورسوم وقوف السيارات في المطار وأسعار 
النقل من المطار وأسعار الرحالت وتكاليف تأمين السفر وعروض السفر األخرى 

زة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الالبتوب والهواتف المحمولة وأجهزة عبر أجه
الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة؛ توفير 
معلومات السفر والمشورة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الالبتوب 

ائط المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوس
واألجهزة المحمولة؛ توفير حجوزات السفر عبر أجهزة كمبيوتر سطح المكتب 
وأجهزة الالبتوب والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت 

الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة؛ توفير معلومات السفر عبر اإلنترنت؛ توفير 
؛ توفير حجوزات السفر عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات السفر عبر الهواتف الذكية

حجوزات السفر عبر الهواتف الذكية؛ توفير الوصول إلى برامج حجز السفر عبر 
الهواتف الذكية؛ توفير الوصول إلى برامج حجز السفر عبر اإلنترنت؛ حجز الرحالت 

للمسافرين البيئية والجوالت البيئية عبر أحد المواقع اإللكترونية؛ توفير المعلومات 
بشأن تعريفات النقل والجداول الزمنية للرحالت ووسائل النقل العام؛ حجز خطوط 

 الطيران؛ حجز المقاعد للنقل بالسكك الحديدية؛
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transportation of passengers using files; motor vehicle rental; car 
sharing services; tour operator services for booking travel; 
information relating to travel (services for providing travel); providing 
global travel destination ratings; providing airport facility ratings; 
providing airline ratings; providing travel service provider ratings; 
arranging transport for business users; trip planning services; 
providing information relating to airline departures; planning and 
booking of airline travel, via electronic means; booking agency 
services for airline travel; arranging airline tickets, cruise tickets and 
train tickets; rating of airlines and online travel agencies; ratings from 
users of airlines and online travel agencies; travel planning ideas 
shared by users; travel reports and travellers' opinions; travel 
planning and reservations via desktop computers, laptops, mobile 
phones, handheld computers, portable media players and mobile 
devices; providing information on air, rail, ferry, bus, accommodation 
and car rental prices, airport parking fees, airport transfer prices, 
cruise prices, travel insurance costs and other travel offers via 
desktop computers, laptops, mobile phones, handheld computers, 
portable media players and mobile devices; providing travel 
information and advice via desktop computers, laptops, mobile 
phones, handheld computers, portable media players and mobile 
devices; providing travel bookings via desktop computers, laptops, 
mobile phones, handheld computers, portable media players and 
mobile devices; providing travel information via the Internet; 
providing travel information via smartphones; providing travel 
bookings via the Internet; providing travel bookings via smartphones; 
providing access to a travel booking software via smartphones; 
providing access to travel booking software via the Internet; booking 
eco-trips and eco-tours via a website; providing information to 
travellers regarding fares, timetables and public transport; booking of 
air transportation; booking of seats for transportation by rail 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-175 
Claim Date: 22/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 541-4250 :رقم االدعاء

 44/24/4250: تاريخ االدعاء

The registration of this mark does not give owners the 
right to use word (arkhas)(tayaran)if used separately from 
the mark 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات : التنازل
 .بمعزل عن العالمة إذا وردت( ارخص طيران)
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Delivery of goods; Freight forwarding; Freight; Transport; 
Warehousing. 

، (التوصيل)البضائع، خدمات تمرير الشحنات، شحن البضائع، النقل ( توصيل )خدمات تسليم 
 .التخزين بالمستودعات

Special condition:  Claiming green and grey colors. مع المطالبة بااللوان االخضر والرمادي: اشتراطات خاصة. 

  

 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA: Star links  for Support 
Services Co. 

:اسم طالب التسجيل شركة روابط النجوم للخدمات المساندة  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Khalid Road- Aladamah Dist.  – Unit 
No. 22 –Building No. 4341 – Dammam 
32242 – 8125- Saudi Arabia 

مبنى رقم  – 44رقم الوحدة  -حي العدامة –الملك خالد طريق 
 المملكة العربية السعودية 8541 – 84424الدمام  – 2825

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168580 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568182 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Delivery of goods; Freight forwarding; Freight; Transport; 
Warehousing. 

، (التوصيل)البضائع، خدمات تمرير الشحنات، شحن البضائع، النقل ( توصيل )خدمات تسليم 
 .بالمستودعاتالتخزين 

Special condition:  Claiming green and grey colors. مع المطالبة بااللوان االخضر والرمادي: اشتراطات خاصة. 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA: Star links  for Support 
Services Co. 

:اسم طالب التسجيل المساندةشركة روابط النجوم للخدمات   

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Khalid Road- Aladamah Dist.  – Unit 
No. 22 –Building No. 4341 – Dammam 
32242 – 8125- Saudi Arabia 

مبنى رقم  – 44رقم الوحدة  -حي العدامة –طريق الملك خالد 
 المملكة العربية السعودية 8541 – 84424الدمام  – 2825

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168579 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568140 الصنف 



300 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Transport, packing, storage of goods; travel and passenger 
transportation; Transport of animals; travel arrangement; 
escorting of travellers; airline Services; arranging of air transport; 
air hostess services (escorting of Travellers); air transport, 
aeronautical transport; freighting; tourist agencies, Namely 
providing of information relating to fares, timetables and means of 
Transport for passengers and goods; travel agency services; bus, 
coach and car Transport services; chauffeur services; parcel 
delivery; packaging of goods; Message delivery; distribution of 
newspapers, magazines, brochures or safety Instruction sheets in 
airports or on board airplanes; Distribution (delivery) of baggage, 
meals, drinks, goods, merchandise; storage information; 
organising of excursions; freight forwarding; Freight (transport of 
goods); providing of information relating to transport, Travel or 
rental of vehicles; providing of information relating to transport of 
Passengers, goods and animals; rental of vehicles; rental of 
airplanes; courier Services (messages or merchandise); parking 
services; reservation of travel Tickets, transport tickets or airplane 
tickets; taxi transport; sightseeing (tourism); transit services; 
transport reservation; reservations for Transporting passengers, 
goods and animals; travel reservations and vehicle Rental 
reservations; air transport reservation; transport of valuables; car 
Shuttle services; registration of baggage, goods and passengers; 
loading and Unloading of airplanes; providing of air vehicles 
(rental); public transport; Vehicle towing; car rental; rental of 
storage containers; freight brokerage and Transport brokerage; 
rental of warehouses; rental of garages; rental of Wheelchairs; 
providing of wheelchairs for passengers in airports (rental); rental 
Of parking places; piloting; salvaging; rescue operations 
(transport); loan and Provision of air vehicles or airplanes (rental); 
professional consultancy in the Field of air transport; dispatching 
of food, drinks, meals or tray meals; loading And unloading of 
goods on airplanes for the fitting out of cabins, cockpits, Holds; 
handling of airplanes; handling of goods and luggage, in particular 
in Airports; handling (loading/unloading) of access ramps or 
walkways; Organisation of the transfer and transit of passengers, 
air crews, cabin crews Or luggage from one airport or airplane to 

 خدمات نقل وتعبئة وتخزين البضائع؛ خدمات التنقل ونقل الركاب؛ خدمات نقل الحيوانات؛
خدمات تنظيم الرحالت والسفر؛ خدمات مرافقة المسافرين؛ خدمات خطوط الطيران؛ 

؛ خدمات النقل (مرافقة المسافرين)خدمات تنظيم النقل الجوي؛ خدمات المضيفات الجوي 
توفير : الجوي والنقل المالحي؛ خدمات الشحن؛ خدمات وكاالت السياحة وتحديداً 

اول الزمنية ووسائل نقل الركاب والبضائع؛ خدمات المعلومات المتعلقة باألسعار والجد
وكاالت السفر؛ خدمات الحافالت وخدمات النقل بالسيارات والمركبات؛ خدمات سائقي 

السيارات؛ خدمات تسليم الطرود؛ خدمات تغليف البضائع؛ خدمات تسليم الرسائل؛ خدمات 
مة في المطارات أو على توزيع الصحف أو المجالت أو الكتيبات أو أوراق تعليمات السال

األمتعة والوجبات والمشروبات والبضائع والسلع؛ ( تسليم)متن الطائرات؛ خدمات توزيع 
خدمات تقديم المعلومات عن التخزين؛ خدمات تنظيم الرحالت؛ خدمات تمرير الشحنات؛ 

؛ توفير المعلومات المتعلقة بالنقل أو السفر أو تأجير (نقل البضائع)خدمات الشحن 
مركبات؛ توفير المعلومات المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والحيوانات؛ خدمات تأجير ال

؛ (نقل الرسائل أو البضائع)المركبات؛ خدمات تأجير الطائرات؛ خدمات البريد السريع 
خدمات المواقف؛ خدمات حجز تذاكر السفر أو تذاكر النقل أو تذاكر الطيران؛ خدمات النقل 

؛ خدمات النقل العابر؛ (سياحة)رة؛ خدمات مشاهدة معالم المدن بواسطة سيارات األج
خدمات حجز النقل؛ حجوزات نقل الركاب والبضائع والحيوانات؛ حجوزات الطيران وتأجير 

المركبات؛ حجوزات النقل الجوي؛ خدمات نقل المقتنيات الثمينة؛ خدمات الرحالت 
ع والركاب؛ خدمات تحميل وتفريغ المكوكية بالسيارات؛ خدمات تسجيل األمتعة والبضائ

؛ خدمات النقل العام؛ خدمات قطر (تأجير)الطائرات؛ خدمات توفير المركبات الجوية 
المركبات؛ خدمات تأجير السيارات؛ خدمات تأجير حاويات التخزين؛ خدمات وساطة 
الشحن ووساطة النقل؛ خدمات تأجير المستودعات؛ خدمات تأجير الكراجات؛ خدمات 

؛ خدمات (تأجير)كراسي المقعدين؛ توفير الكراسي المتحركة للركاب في الطائرات تأجير 
؛ (النقل)تأجير مواقف السيارات؛ خدمات اإلرشاد المالحي؛ خدمات اإلنقاذ؛ عمليات اإلنقاذ 

؛ تقديم االستشارات المهنية في مجال النقل الجوي؛ (تأجير)توفير المركبات أو الطائرات 
مة والمشروبات والوجبات؛ خدمات تحميل وتفريغ البضائع على خدمات توزيع األطع

الطائرات لتركيب المقصورات ومقصورات القيادة والعنابر؛ خدمات تدبير الطائرات؛ 
( تفريغ/ تحميل )خدمات تدبير البضائع واألمتعة وتحديدا في المطارات؛ خدمات تدبير 

وطاقم الطيران ومقصورات الطاقم  الساللم أو الممرات؛ خدمات تنظيم نقل وعبور الركاب
أو األمتعة من مطار أو طائرة إلى مطار أو طائرة أخرى؛ خدمات توزيع الطاقة وتحديداً 
على متن الطائرات؛ خدمات حجز تذاكر النقل أو تذاكر الطيران أو تذاكر التنقل أو تذاكر 

؛ خدمات حجز المقاعد عبر االنترنت أو الشبكات الداخلية أو الخارجية: المركبات وتحديداً 
في النقل الجوي؛ خدمات تسجيل وصول الخطوط الجوية ذات األولوية؛ خدمات تنظيم 
أولوية الصعود وتسجيل توزيع المقاعد والحجز للمسافرين المنتظمين بالجو؛ توفير 

معلومات تتعلق بتخطيط وحجز سفريات الخطوط الجوية عبر الوسائل االلكترونية؛ خدمات 
 .ي التي تتميز ببرامج مكافآت للمسافرين جواً النقل الجو

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

eaaN tpac lppA: Société Air France اسم طالب التسجيل سوسيتي اير فرانس:  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 45 Rue De Paris, 95747 Roissy-Charles-
De-Gaulle, France 

 عنوان طالب التسجيل  ديغول، فرنسا-تشارلز -رويسي  01424رو دي باريس،   21

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168497 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568204 الصنف 
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another airport or airplane; Distribution of energy, in particular on 
board airplanes; booking of transport Tickets, airplane tickets, 
travel tickets or reservation tickets for vehicles, in Particular via 
the internet, intranet or extranet networks; reservation and 
Booking of seats for air transport; priority air line check-in 
services; priority Boarding, check-in, seating and reservation 
services for frequent air travellers; Providing information relating 
to the planning and booking of airline travel, via Electronic means; 
air transportation services featuring a frequent flyer bonus 
Program. 

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

واألبيض ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق : اشتراطات خاصة
 .واألحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Transportation of chemicals; transportation of goods; storage 
of goods; storage and management of industrial chemical 
waste, and for arranging for the disposal of industrial chemical 
waste and transportation of industrial chemical waste from 
generators thereof to authorized disposal sites 

نقل المواد الكيميائية، نقل البضائع، تخزين البضائع، تخزين وإدارة النفايات الكيميائية 
الصناعية ولتنظيم التخلص من النفايات الكيميائية الصناعية ونقل النفايات الكيميائية 

 الصناعية من مولداتها إلى مواقع التخلص المصرح بها

 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

eaaN tpac lppA: Univar Solutions Inc. اسم طالب التسجيل .يونيفار سوليوشينز انك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, Illinois, United States 
60515 

، داونيرز جروف، 422باركواي، سويت  هايالند 8241
 62151الينوي، الواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص غزالة للملكية الفكريةأبو  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168588 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 568188 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; televised sporting and cultural entertainment; 
organization of sporting competitions; organisation of an 
international athletics competition; organisation and entertainment 
of international sporting events; entertainment in the nature of 
sporting competitions; entertainment in the nature of an 
international athletics competition; entertainment services, namely 
organisation and entertainment of a series of sporting events, 
broadcast live or recorded, for distribution via all media; 
entertainment services in the nature of professional athletes 
participating in sporting competitions; providing online 
entertainment, namely in the field of sport, supplied on line from an 
online computer database or from the Internet or from another 
wireless electronic communication network; providing online 
educational information in the field of sport, supplied online from a 
computer database or from the Internet or from another wireless 
electronic communication network; providing information in the 
field of entertainment and sporting events via an online website; 
providing information offering links to news in the field of sport and 
to articles in the field of sport via an interactive website; 
organization of sporting and cultural events and activities; 
organization of exhibitions for cultural and educational purposes; 
organization of lotteries and competitions; betting and gambling 
services in connection with or relating to sports; on-line betting 
services; entertainment services provided during sporting events or 
concerning sporting events; providing online entertainment in the 
nature of games tournaments, of virtual sporting leagues and of 
game shows; providing sports facilities; rental of audio and video 
equipment; production of films, other than advertising films; 
production of sound and video recordings; presentation and 
distribution of sound and video recordings; rental of films and of 
sound and video recordings; rental and/or provision via a computer 
network of interactive education and entertainment products, 
namely interactive compact discs, CD-ROMs, computer games; 

الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات األنشطة 
ثقافية؛ خدمات الترفيه الرياضي والثقافي المتلفز؛ تنظيم المسابقات الرياضية وال

الرياضية؛ تنظيم تنظيم مسابقة دولية أللعاب القوى في المسابقات الرياضية؛ تنظيم 
وتسلية األحداث الرياضية الدولية؛ الترفيه على شكل المسابقات الرياضية؛ الترفيه على 

التنظيم والترفيه لسلسلة : خدمات الترفيه ، تحديدا شكل المسابقة الدولية أللعاب القوى؛
من الفعاليات الرياضية والبث المباشر أو المسجل من أجل التوزيع عبر جميع الوسائط؛ 
خدمات ترفيهية على شكل الرياضيين المحترفين المشاركين في المسابقات الرياضية؛ 

المزود على اإلنترنت من في مجال الرياضة و: توفير الترفيه على اإلنترنت، تحديدا
قاعدة بيانات حاسوبية على اإلنترنت أو من اإلنترنت أو من شبكة اتصاالت إلكترونية 

السلكية أخرى؛ توفير المعلومات التعليمية على اإلنترنت في مجال الرياضة ليتم توفيرها 
عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو من اإلنترنت أو من شبكة اتصاالت 

كترونية السلكية أخرى؛ توفير المعلومات في مجال الترفيه والرياضة األحداث عبر إل
موقع على شبكة اإلنترنت؛ تقديم المعلومات التي تقدم وصالت لألخبار في مجال 
الرياضة والمقاالت في مجال الرياضة عبر موقع تفاعلي؛ خدمات تنظيم األحداث 

يم المعارض للغايات الثقافية والتعليمية؛ واألنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات تنظ
خدمات تنظيم سحوبات اليانصيب والمنافسات؛ خدمات المراهنة والقمار المرتبطة او 
المتعلقة بالرياضة؛ خدمات المراهنة عبر االنترنت؛ الخدمات الترفيهية المقدمة أثناء 

عبر اإلنترنت على شكل  األحداث الرياضية أو المتعلقة باألحداث الرياضية؛ توفير الترفيه
بطوالت األلعاب من البطوالت الرياضية االفتراضية وعروض األلعاب؛ توفير المرافق 

الرياضية؛ خدمات تأجير معدات الصوت والصورة؛ إنتاج األفالم، عدا عن األفالم 
اإلعالنية؛ إنتاج تسجيالت الصوت والفيديو؛ تقديم وتوزيع التسجيالت الصوتية 

او توفير التعليم /ير األفالم وتسجيالت الصوت والفيديو؛ خدمات تأجير ووالمرئية؛ تأج
والترفيه التفاعلي والمنتجات الترفيهية عبر شبكات الحاسوب، تحديداً األقراص 

المضغوطة التفاعلية واألقراص المدمجة وألعاب الحاسوب؛ الخدمات الترفيهية، تحديدا 
تحديداً األقراص المضغوطة التفاعلية عرض منتجات التعليم والترفيه التفاعلي، 

واألقراص المدمجة وألعاب الحاسوب؛ انتاج برامج التلفزيون والراديو وأشرطة الفيديو؛ 
؛ حجز التذاكر (خدمات مراسل األخبار)التغطية اإلذاعية والتلفزيونية لألحداث الرياضية 

الترفيه  لألحداث الرياضية والعروض؛ خدمات وضع توقيت لألحداث الرياضية؛
التفاعلي؛ خدمات توفير األلعاب عبر االنترنت؛ المعلومات التي تتعلق بالنشاطات 

الرياضية والثقافية، باإلضافة إلى خدمات التدريب والتعليم والترفيه المقدمة الكترونيا 
من بنك بيانات أو االنترنت؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر االنترنت؛ خدمات 

والمنشورات الدورية؛ ( باستثناء النصوص الدعائية)ب والمجالت والنصوص نشر الكت
بما في ذلك اللوائح ( عدا عن نصوص الدعاية واإلعالن)خدمات نشر النصوص 

والقواعد والمعايير في مجال الرياضة وخاصة في ألعاب القوى؛ توفير النتائج الرياضية 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

eaaN tpac lppA: International Association 
of Athletics Federations 

:اسم طالب التسجيل انترناشونال اسوسييشن اوف اثليتيكس فيديريشنز  

lpc oapN ty     : MONACO جنسية الطالب موناكو: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6-8, Quai Antoine 1er, 98000 Monaco, 
Monaco 

 عنوان طالب التسجيل  موناكو،  موناكو 08222اي آر،  5، كي انطوان 6-8

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168617 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 568654 الصنف 
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entertainment, namely presentation of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games; production of television and radio 
programs and of videotapes; radio and television coverage of 
sporting events (news reporter services); reservation of tickets for 
sporting events and shows; timing of sports events; interactive 
entertainment; provision of games on the Internet; information 
concerning sporting and cultural activities, as well as training, 
education and entertainment, provided on line from a data bank or 
the Internet; providing on line electronic publications; publication 
of books, magazines, texts (other than publicity texts) and 
periodicals; publication of texts (other than publicity texts), 
including regulations, norms and standards in the field of sport and 
in particular in athletics; provision of sporting results; rental of 
recorded sounds and images; audio production services; editing 
and publishing services; publication of statistics regarding sporting 
results and audience ratings for sporting competitions; services of 
provision of information in terms of entertainment; presenting of 
prizes rewarding the authors of exceptional acts or performances; 
arranging and conducting ceremonies relating to the presentation 
of prizes and awards. 

اإلنتاج الصوتي؛ خدمات التحرير  ؛ خدمات تأجير األصوات والصور المسجلة؛ خدمات
والنشر؛ خدمات نشر اإلحصائيات المتعلقة بالنتائج الرياضية ؛ خدمات توفير المعلومات 

من حيث الترفيه؛ تقديم الجوائز كمكافئة لكتاب التمثيليات أو العروض االستثنائية؛ 
 .خدمات تنظيم وإجراء االحتفاالت المتعلقة بتقديم الجوائز والمكافآت

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-152 
Claim Date: 19/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 514-4250: رقم االدعاء

 50/24/4250: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing of training; entertainment; sporting and cultural 
activities namely amusement arcade services, and amusement 
parks arranging and conducting of conferences; club services; 
organization of sports competitions; providing entertainment 
information; game services provided on-line; providing museum 
facilities; production of radio and television programmes; sport 
camp services; providing sports facilities. 

الثقافية والرياضية وخاصة ( األنشطة)ويد التسلية ، النشاطات تزويد وتقديم التدريب، تز
تقديم خدمات قاعات التسلية وحدائق المالهي وتنظيم وعقد المؤتمرات، خدمات النوادي، 

تنظيم المسابقات الرياضية، تقديم معلومات عن التسلية والترفيه، خدمات االلعاب التي تقدم 
متاحف، انتاج برامج الراديو والتلفاز، خدمات عن طريق االنترنت، تقديم تسهيالت ال

 .المخيمات الرياضية، تقديم التسهيالت الرياضية

Special condition:  The applicant undertakes to use the 
trademark along with logo of TM No. 148833 

لموجود في العال يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتزامن مع الرسم ا: اشتراطات خاصة
 528888مة التجارية رقم 

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 18/09/2019  

eaaN tpac lppA: Supreme Committee for 
Delivery & Legacy 

:اسم طالب التسجيل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث  

lpc oapN ty     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 
62022, Doha, Qatar 

الدوحة  -64244شارع الكورنيش صندوق بريد  -برج البدع
 قطر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168560 Class 41 41 العالمة التجاريةرقم  568162 الصنف  
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  DeTR  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Education in the nature of providing courses, workshops and 
driving schools in the fields of sports car racing, high 
performance driving, driver safety, and automotive repair; 
Providing of training services in the field of automotive repair 
and driver safety; Entertainment; Sporting and cultural 
activities; provision of online training 

دمات التربية والتعليم بتقديم دورات وورشات العمل ومدارس القيادة في مجال رياضة سباق خ
توفير تدريب في ; السيارات والقيادة عالية االداء وسالمة السائق والتصليح االوتوماتيكي

توفير ; أنشطة رياضية وثقافية; خدمات التسلية; مجال التصليح االوتوماتيكي وسالمة السائق
 .بر اإلنترنتتدريب ع

 

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 2. 747 103 2019 30 
Claim Date: 22/03/2019 

 MR: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 82 4250 528 424. 4: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

eaaN tpac lppA: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft 

:التسجيلاسم طالب  اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany  عنوان طالب التسجيل  المانيا, شتوتجارت  42281,  5بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

ب .صالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -شيكاغومجمع -العبدلي-عمان 55502 -041814

 4مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168629 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 568640 الصنف 



307 

 

 

 

   EFlIEeEC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Educational services, namely, providing training and 
educational courses on interconnecting, establishing, 
managing, securing, monitoring, troubleshooting, operating, 
and accessing computer hardware and software, peripherals, 
operating systems, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, network security, web browsers, and  
electronic devices; providing online and in person tutorial and 
training sessions in the field of computer hardware and 
software, peripherals, operating systems, local, wide, and global 
area networks, network infrastructure, network security, web 
browsers, and electronic devices; developing educational 
manuals and guides for others in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, local, wide, and 
global area networks, network infrastructure, network security, 
web browsers, and electronic devices. 

ديًدا، تقديم دورات تدريبية وتعليمية في االتصال البيني، إنشاء، إدارة، خدمات تعليمية، تح
تأمين، مراقبة، استكشاف األخطاء وإصالحها، تشغيل، والوصول إلى مكونات وبرمجيات 

حاسوب، أجهزة طرفية، أنظمة تشغيل، شبكات مناطق محلية، وكبيرة، وعالمية، بنية تحتية 
يب، وأجهزة إلكترونية، توفير جلسات أونالين وتدريس للشبكات، تأمين شبكات، متصفحات و

لشخص بعينه وتدريب في مجال مكونات وبرمجيات حاسوب، األجهزة الطرفية، أنظمة 
تشغيل، شبكات مناطق محلية، وكبيرة، وعالمية، بنية تحتية للشبكات، تأمين شبكات، 

عليمية لآلخرين في مجال متصفحات ويب، وأجهزة إلكترونية، تطوير أدلة وكتيبات إرشادية ت
مكونات وبرمجيات حاسوب، أجهزة طرفية، أنظمة تشغيل، شبكات مناطق محلية، وكبيرة، 

 .وعالمية، بنية تحتية للشبكات، تأمين شبكات، متصفحات ويب، وأجهزة إلكترونية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88462328 
Claim Date: 06/06/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88264848: رقم االدعاء

 26/26/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Juniper Networks, Inc. اسم طالب التسجيل .جونيبر نتوركس، إنك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1133 Innovation Way Sunnyvale California 
94089 USA 

الواليات  02280اينوفيشن واي سنيفيل كاليفورنيا  5588
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

provision of educational courses in the field of diet and 
health care, providing information and instruction in the  
field of nutritional food, providing classes and seminars in 
the field of food nutrition, dance & yoga instruction 
providing classes in the field of yoga, providing dance hall | 
facilities fitness club services providing fitness facilities 

 توفير. تقديم دورات تعليمية في مجال النظام الغذائي والرعاية الصحية
 !توفير فصول وندوات في . المعلومات والتعليمات في مجال االغذية الغذانية

 .توفير فصول في مجال اليوغا. تعليم الرقص واليوغا. مجال التغذية الغذائية
 توفير مرافق اللياقة. نادي اللياقة البدنية خدمات. توفير مرافق قاعة الرقص

 |البدنية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words  separately 
from the mark 

مال الكلمات العامة ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستع: التنازل
 والوصفية  بمعزل عن العالمه

 

Date of 06/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/01/2020  

eaaN tpac lppA: Hala Ali A Manasser   اسم طالب التسجيل حال علي عبد الحميد المناصير:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Khalda -wasfi al tal str -Bulding 
No 237, P.O.Box: 760, 1953 

،    484شارع وصفي التل بناية رقم -خلدا -عمان 
 5018, 462:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 760 -1953 amman -Khalda -wasfi 
al tal str -Bulding No 237 

شارع وصفي التل بناية -خلدا -عمان  5018 -462ب .ص 
  484رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168433 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 568288 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for use with home and environmental monitoring, 
control, and automation systems; software as a service (SAAS) 
services featuring computer software for use with home and 
environmental monitoring, control, and automation systems; 
application service provider featuring application programming 
interface (API) software for home and environmental monitoring, 
control, and automation; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software for use to connect and control internet of 
things (Iot) electronic devices; software as a service (SaaS) 
featuring computer software for connecting, operating, integrating, 
controlling, and managing networked consumer electronic 
devices; platform as a service (PAAS) featuring computer software 
for use to connect and control internet of things (Iot) electronic 
devices; software as a service (SaaS) featuring computer software 
for connecting, operating, integrating, controlling, and managing 
networked consumer electronic devices; application service 
provider (ASP) services featuring software for controlling, 
integrating, operating, connecting, and managing voice controlled 
information devices, namely, cloud-connected and voice-
controlled smart consumer electronic devices; providing 
temporary use of online non-downloadable security and anti-theft 
software applications; providing temporary use of online non-
downloadable software applications permitting users to identify 
and communicate with persons at their door; providing temporary 
use of online non-downloadable voice command software 
applications; computer services, namely, providing an internet site 
featuring technology for use in home and environmental 
monitoring, control, and automation systems; computer services, 
namely, providing an internet portal featuring technology enabling 
users to remotely interact with home and environmental 
monitoring, control, and automation systems; providing online 
non-downloadable software for recording, viewing, storing, 
sharing and analyzing online audio and video; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
management and transmission of data; design and development 
of computer hardware and software; hosting a website for the 
electronic storage of data; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of camera systems by remote access; 
installation, maintenance and repair of computer software; cloud 
recording and storage services; electronic storage of electronic 

خدمات المنصات كخدمة التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة 
المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة التي تضم 

برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، 
تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات ألنظمة المراقبة المنزلية تطبيقات مزود الخدمة التي 

والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة التي تضم برامج حاسوب 
الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء، خدمات 

تشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل و
االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة،  خدمات المنصات كخدمة التي تضم برامج 

حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء،  
اقبة وادارة خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومر

االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود الخدمة والتي 
تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل  وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم 
الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي يمكن 

تحكم بها صوتيا، توفير االستعمال المؤقت لتطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، ال
توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرامج غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين 
بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم عند بابهم، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات 

لصوتية، خدمات الحاسوب  بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية البرامج لالوامر ا
الستخدامها في أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات 

الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن 
ة والتحكم والتشغيل اآللي، توفير على الخط بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئي

برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل ( االنترنت)مباشرة 
( االنترنت)الصوت والفيديو على االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة 

زاء الحاسوب التشغيلية لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أج
وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة 

الحاسوب عن طريق االتصال عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، 
تركيب وصيانة واصالح برامج الحاسوب خدمات التخزين والتسجيل السحابي، التخزين 

تروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، االلك
توفير على الخط مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين 
من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين 

فير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة من مشاركة البيانات، تو
للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات، 
توفير الدعم الفني، االستشارات والتصميم والفحص والبحث والدعم الفني والمعلومات في 

والحوسبة وشبكات الحاسوب وبرامج  مجال الشبكات الالسلكية واالتصال الواي فاي
الحاسوب واإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية، االستشارات الفنية والمعلومات في مجال 
أجهزة التوجيه وأجهزة تمديد الشبكة الالسلكية وأجهزة نقطة الوصول الالسلكية، تصميم 

لكترونية، خدمات وإنشاء وصيانة واستضافة المواقع اإللكترونية أو بوابات المواقع اإل
مزود خدمة التطبيقات،  خدمات االستشارات الفنية والدعم الفني في مجال اتصاالت 

البيانات وشبكات الحاسوب واالتصاالت واالتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب واإلنترنت، 
استضافة تطبيقات برامج الحاسوب الستخدامها من قبل اآلخرين، توفير االستخدام المؤقت 

الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر االنترنت، خدمات كتابة برامج الحاسوب، تجميع  لبرامج
وتحديث قواعد المعرفة، خدمات استكشاف األخطاء التكنولوجية وإصالحها، مراقبة أنظمة 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520واشنطن تيري افنيو ان، سياتل،  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168701 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568425 الصنف 
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media, namely, images, text, audio, and video data; providing an 
online non-downloadable internet-based application featuring 
technology enabling users to share videos; providing an on-line 
network environment that features technology that enables users 
to share data; providing temporary use of online non-
downloadable software for recording, viewing, storing, sharing, 
and analyzing data; information technology support services; 
provision of technical support; consultancy, design, testing, 
research, technical support and information in the field of wireless 
networking, wifi, computing, computer networks, computer 
software, the internet and the world wide web; technical 
consultancy and information in the field of routers, wireless 
network extenders and wireless access point (WAP) devices; 
design, creation, maintenance and hosting of websites or website 
portals; application service provider services; technical 
consultation and technical support services in the field of data 
communications, computer networking, communications, 
telecommunications, computer software and the internet; hosting 
computer software applications for use by others; providing 
temporary use of online non-downloadable software; software 
writing services; compilation and updating of knowledge bases; 
technology troubleshooting services; monitoring of computer 
systems and networks for security purposes; security services 
relating to routers, wireless network extenders and wireless 
access point (WAP) devices; protection of computer networks and 
computer systems against attacks from computer viruses, 
hackers, tampering, unauthorized intrusion and unauthorized 
manipulation of data; online data storage services; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for remotely 
restricting access to computers and mobile phones; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for 
protecting families against explicit content; providing temporary 
use of online, non-downloadable software for controlling privacy 
and security settings on a wireless networks; software as a 
service (SAAS) services featuring software for the purpose of 
providing ad-blocking during internet usage; information, 
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or via the 
internet or extranets 

الحاسوب والشبكات ألغراض أمنية، الخدمات االمنية المتعلقة بأجهزة التوجيه وموسعات 
ة، حماية شبكات الحاسوب وأنظمة الحاسوب من هجمات ومطيالت مدى وصول الشبك

فيروسات الحاسوب والمتسللين والعبث واالختراقات غير المصرح بها والتالعب بالبيانات 
غير المصرح به، خدمات تخزين البيانات على الخط مباشرة، توفير االستخدام المؤقت 

لتقييد الوصول الى الحواسيب لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل والمستخدمة عن بعد 
والهواتف النقالة والمتحركة، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير 

القابلة للتنزيل لحماية العالئالت من المحتوى غير المالئم، توفير االستخدام المؤقت على 
واألمان على  الخط مباشرة للبرامج غير القابلة للتنزيل للتحكم في إعدادات الخصوصية

الشبكات الالسلكية، خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج لغرض حظر اإلعالنات أثناء 
استخدام اإلنترنت، المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 

أعاله بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر الخط المباشر أو عبر اإلنترنت أو الشبكات 
 .الخارجية

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76900 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46022: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms 
for use with home and environmental monitoring, control, and 
automation systems; software as a service (SAAS) services 
featuring computer software for use with home and environmental 
monitoring, control, and automation systems; application service 
provider featuring application programming interface (API) software 
for home and environmental monitoring, control, and automation; 
platform as a service (PAAS) featuring computer software for use to 
connect and control internet of things (Iot) electronic devices; 
software as a service (SaaS) featuring computer software for 
connecting, operating, integrating, controlling, and managing 
networked consumer electronic devices; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software for use to connect and control 
internet of things (Iot) electronic devices; software as a service 
(SaaS) featuring computer software for connecting, operating, 
integrating, controlling, and managing networked consumer 
electronic devices; application service provider (ASP) services 
featuring software for controlling, integrating, operating, 
connecting, and managing voice controlled information devices, 
namely, cloud-connected and voice-controlled smart consumer 
electronic devices; providing temporary use of online non-
downloadable security and anti-theft software applications; 
providing temporary use of online non-downloadable software 
applications permitting users to identify and communicate with 
persons at their door; providing temporary use of online non-
downloadable voice command software applications; computer 
services, namely, providing an internet site featuring technology for 
use in home and environmental monitoring, control, and 
automation systems; computer services, namely, providing an 
internet portal featuring technology enabling users to remotely 
interact with home and environmental monitoring, control, and 
automation systems; providing online non-downloadable software 
for recording, viewing, storing, sharing and analyzing online audio 
and video; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for the management and transmission of data; design and 
development of computer hardware and software; hosting a website 
for the electronic storage of data; monitoring of computer systems 
by remote access; monitoring of camera systems by remote 
access; installation, maintenance and repair of computer software; 
cloud recording and storage services; electronic storage of 
electronic media, namely, images, text, audio, and video data; 

خدمات المنصات كخدمة التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة 
المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة التي تضم 

برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، 
تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات ألنظمة المراقبة تطبيقات مزود الخدمة التي 

المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة التي تضم برامج 
حاسوب الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية 

تشغيل ودمج لألشياء، خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل و
ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة،  خدمات المنصات 
كخدمة التي تضم برامج حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية 

للشبكة المعلوماتية لألشياء،  خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل 
اقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، وتشغيل ودمج ومر

خدمات تطبيقات مزود الخدمة والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل  
وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية 

تحكم بها صوتيا، توفير االستعمال االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي يمكن ال
المؤقت لتطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات 
البرامج غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل 

لصوتية، خدمات معهم عند بابهم، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرامج لالوامر ا
الحاسوب  بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة المراقبة 
المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة 

الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية 
برامج قابلة ( االنترنت)ة والتحكم والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة والبيئي

للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت، 
لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة ( االنترنت)توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة 

زاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أج
موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق االتصال 

عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، تركيب وصيانة واصالح 
تروني للوسائط برامج الحاسوب خدمات التخزين والتسجيل السحابي، التخزين االلك

االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط 
مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة 

الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة 
فير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل البيانات، تو

واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات، توفير الدعم 
الفني، االستشارات والتصميم والفحص والبحث والدعم الفني والمعلومات في مجال 

والحوسبة وشبكات الحاسوب وبرامج الحاسوب  الشبكات الالسلكية واالتصال الواي فاي
واإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية، االستشارات الفنية والمعلومات في مجال أجهزة 
التوجيه وأجهزة تمديد الشبكة الالسلكية وأجهزة نقطة الوصول الالسلكية، تصميم 

لكترونية، خدمات وإنشاء وصيانة واستضافة المواقع اإللكترونية أو بوابات المواقع اإل
مزود خدمة التطبيقات،  خدمات االستشارات الفنية والدعم الفني في مجال اتصاالت 

البيانات وشبكات الحاسوب واالتصاالت واالتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب 
واإلنترنت، استضافة تطبيقات برامج الحاسوب الستخدامها من قبل اآلخرين، توفير 

الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر االنترنت، خدمات كتابة  االستخدام المؤقت لبرامج

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168676 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568646 الصنف 
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providing an online non-downloadable internet-based application 
featuring technology enabling users to share videos; providing an 
on-line network environment that features technology that enables 
users to share data; providing temporary use of online non-
downloadable software for recording, viewing, storing, sharing, and 
analyzing data; information technology support services; provision 
of technical support; consultancy, design, testing, research, 
technical support and information in the field of wireless 
networking, wifi, computing, computer networks, computer 
software, the internet and the world wide web; technical 
consultancy and information in the field of routers, wireless 
network extenders and wireless access point (WAP) devices; 
design, creation, maintenance and hosting of websites or website 
portals; application service provider services; technical 
consultation and technical support services in the field of data 
communications, computer networking, communications, 
telecommunications, computer software and the internet; hosting 
computer software applications for use by others; providing 
temporary use of online non-downloadable software; software 
writing services; compilation and updating of knowledge bases; 
technology troubleshooting services; monitoring of computer 
systems and networks for security purposes; security services 
relating to routers, wireless network extenders and wireless access 
point (WAP) devices; protection of computer networks and 
computer systems against attacks from computer viruses, hackers, 
tampering, unauthorized intrusion and unauthorized manipulation 
of data; online data storage services; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for remotely restricting access 
to computers and mobile phones; providing temporary use of 
online, non-downloadable software for protecting families against 
explicit content; providing temporary use of online, non-
downloadable software for controlling privacy and security settings 
on a wireless networks; software as a service (SAAS) services 
featuring software for the purpose of providing ad-blocking during 
internet usage; information, consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid services including such services 
provided on-line or via the internet or extranets 

برامج الحاسوب، تجميع وتحديث قواعد المعرفة، خدمات استكشاف األخطاء 
التكنولوجية وإصالحها، مراقبة أنظمة الحاسوب والشبكات ألغراض أمنية، الخدمات 

ة، حماية االمنية المتعلقة بأجهزة التوجيه وموسعات ومطيالت مدى وصول الشبك
شبكات الحاسوب وأنظمة الحاسوب من هجمات فيروسات الحاسوب والمتسللين والعبث 

واالختراقات غير المصرح بها والتالعب بالبيانات غير المصرح به، خدمات تخزين 
البيانات على الخط مباشرة، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة 

لتقييد الوصول الى الحواسيب والهواتف النقالة للتنزيل والمستخدمة عن بعد 
والمتحركة، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير القابلة للتنزيل 

لحماية العالئالت من المحتوى غير المالئم، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة 
واألمان على الشبكات  للبرامج غير القابلة للتنزيل للتحكم في إعدادات الخصوصية

الالسلكية، خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج لغرض حظر اإلعالنات أثناء 
استخدام اإلنترنت، المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 

أعاله بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر الخط المباشر أو عبر اإلنترنت أو الشبكات 
 .الخارجية

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76899 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46800: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Services for development, installation, maintenance, creation of 
software; services provided by persons individually or 
collectively in relation to the theoretical and practical aspects of 
complex fields of activities; such services are provided by 
members of professions such as engineers and computer 
specialists; programming of software for computer chatbot; 
developing computer software; design of software; upgrading of 
computer software; software as a service [SaaS]; computer 
software design services; programming of communications 
software; developing computer software for others; hosting 
computer software applications for others; software as a service 
[SaaS] featuring computer software platforms for artificial 
intelligence; programming of software for internet platforms; 
technical support services relating to computer software and 
applications; programming of software for information 
platforms on the internet; development of computer platforms; 
platform as a service [PaaS]; hosting platforms on the internet; 
hosting of communication platforms on the internet. 

خدمات لتطوير وتثبيت وصيانة وإنشاء البرمجيات، الخدمات المقدمة من األشخاص افرادا او 
المعقدة، تقديم  مجتمعين فيما يتعلق بالمفاهيم النظرية والعملية في نشاطات الحقول العلمية

مثل المهندسين والمختصين في ( محترفين)مثل هذه الخدمات من قبل اعضاء أو مهنيين 
مجال الحاسوب، برمجة البرمجيات لروبوتات المحادثة اآللية للحاسوب، تطوير برمجيات 

، [LppL]الحاسوب، تصميم البرمجيات، تحديث برمجيات الحاسوب، البرمجيات كخدمة 
رمجيات الحاسوب، برمجة برمجيات االتصاالت، تطوير برمجيات الحاسوب خدمات تصميم ب

التي [ LppL]لآلخرين، استضافة تطبيقات برمجيات الحاسوب لآلخرين، البرمجيات كخدمة 
تضم منصات برمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي، برمجة البرمجيات لمنصات اإلنترنت، 

طبيقات الحاسوب، برمجة البرمجيات لمنصات خدمات الدعم الفني المتعلقة ببرمجيات وت
، [DppL]المعلومات على شبكة اإلنترنت، تطوير منصات الحاسوب، منصة كخدمة 

 استضافة منصات على شبكة اإلنترنت، استضافة منصات التواصل على شبكة اإلنترنت

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd 

:اسم طالب التسجيل الرواد لنظم المعلومات ذم م  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 عنوان طالب التسجيل  55504, 045522:ب.عمان، األردن  ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168513 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568158 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Upgrading of computer software; repair of computer software; 
computer software development for others; configuration of computer 
networks by software; software design and development; quality 
control relating to computer software; design and development of 
computer database software; rental of computer software relating to 
travel; design, maintenance and up-dating of computer software; 
leasing of computer software for reading a data base of price quotes; 
design and development of computer software for evaluation and 
calculation of data; design and development of computer software for 
reading, transmitting and organising data; providing temporary use of 
online, non-downloadable computer software for language translation; 
commissioned writing of computer programs, software and code for 
the creation of web pages on the Internet; development and creation of 
computer programs for data processing; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for use in the creation and 
publication of on-line journals and blogs; rental of computer hardware; 
operating search engines; providing Internet search engines with 
specific search options; providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; electronic data storage; temporary 
electronic storage of information and data; design and development of 
systems for data input, output, processing, display and storage; 
providing computer equipment for the electronic storage of digital 
data; design and development of data storage systems; compression 
of data for electronic storage; creating and designing website-based 
indexes of information for others [information technology services]; 
illustration services (design); website design; product design; 
computer design services; technological services and design relating 
thereto; design services for data processing systems; design services 
relating to data processors; services for the design of maps; advisory 
services relating to computer software design; design of computer 
hardware; computer system design; design services relating to the 
reproduction of documents; design services relating to the 
development of computerised information processing systems; 
computer research services; provision of research services; research 
and development services; advisory services relating to technological 
research; research relating to computer programs; weather 
forecasting; providing weather information; providing weather 
condition information affecting ski conditions and road closures; 
creation and maintenance of software for blogs; hosting of digital 
content, namely, on-line journals and blogs; development of software 
for multimedia data storing and recalling; providing temporary use of 
non-downloadable software applications accessible via a web site; 
application service provider [ASP], namely, hosting computer software 
applications of others; installation and customisation of computer 
applications software; providing temporary use of on-line non-

برامج الكمبيوتر؛ إصالح برامج الكمبيوتر؛ تطوير برامج الكمبيوتر للغير؛  ترقية
تهيئة شبكات الكمبيوتر عن طريق البرامج؛ تصميم البرمجيات وتطويرها؛ مراقبة 

الجودة فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج قواعد بيانات 
فر؛ تصميم وصيانة وتحديث برامج الكمبيوتر؛ تأجير برامج الكمبيوتر المتعلقة بالس

الكمبيوتر؛ تأجير برامج الكمبيوتر لقراءة قاعدة بيانات لعروض األسعار؛ تصميم 
وتطوير برامج الكمبيوتر لتقييم وحساب البيانات؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

لقراءة البيانات ونقلها وترتيبها؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر 
دمة على اإلنترنت وغير القابلة للتنزيل ألغراض الترجمة؛ إنشاء برامج المق

كمبيوتر وبرمجيات وأكواد تبعا للمهمة لغرض إنشاء مواقع ويب على اإلنترنت؛ 
تطوير وإنشاء برامج الكمبيوتر لمعالجة البيانات؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل 

عبر اإلنترنت لالستخدام المؤقت؛  الستخدامها في إنشاء ونشر الجرائد والمدونات
تأجير أجهزة الكمبيوتر؛ توفير محركات البحث؛ توفير محركات بحث على اإلنترنت 
مع خيارات بحث خاصة؛ توفير محركات بحث الستدعاء البيانات من شبكة كمبيوتر 

عالمية؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ التخزين اإللكتروني المؤقت للمعلومات 
ت؛ تصميم وتطوير أنظمة إلدخال البيانات وإخراجها ومعالجتها وعرضها والبيانا

وتخزينها؛ توفير أجهزة كمبيوتر للتخزين اإللكتروني للبيانات الرقمية؛ تصميم 
ضغط البيانات للتخزين اإللكتروني؛ إنشاء وتصميم : وتطوير نظم لتخزين البيانات

خدمات في مجال ]غير سجالت معلومات مستندة إلى مواقع الويب لصالح ال
؛ تصميم مواقع الويب؛ تصميم [خدمات التصميم]التوضيح ' ،[تكنولوجيا المعلومات

المنتجات؛ التصميم بمساعدة الكمبيوتر؛ الخدمات التكنولوجية والتصميم المتعلق 
بها؛ خدمات التخطيط ألنظمة معالجة البيانات؛ خدمات التصميم لمعالجات البيانات؛ 

خرائط؛ خدمات تقديم المشورة فيما يتعلق بتصميم برامج خدمات تصميم ال
الكمبيوتر؛ تطوير األجهزة؛ تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ خدمات التصميم لنسخ 

المستندات؛ خدمات التصميم المتعلقة بتطوير أنظمة معالجة المعلومات بمساعدة 
لتطوير؛ الكمبيوتر؛ خدمات أبحاث الكمبيوتر؛ خدمات األبحاث؛ خدمات األبحاث وا

خدمات تقديم المشورة فيما يتعلق باألبحاث التكنولوجية؛ البحث في مجال برامج 
الكمبيوتر؛ توقعات الطقس؛ توفير معلومات األرصاد الجوية؛ توفير معلومات 
الطقس فيما يتعلق بظروف التزلج وإغالق الطرق؛ إنشاء وصيانة البرامج 

ليوميات على اإلنترنت والمدونات؛ للمدونات؛ استضافة المحتويات الرقمية، أي ا
تطوير برامج لتخزين واستدعاء بيانات الوسائط المتعددة؛ توفير االستخدام المؤقت 

لتطبيقات البرامج غير القابلة للتنزيل والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع 
ويب؛ ويب؛ خدمات موفر خدمات التطبيقات، أي استضافة تطبيقات برامج 

لغير؛ تثبيت ومواءمة برامج تطبيقات ألجهزة الكمبيوتر تبعا الحتياجات الكمبيوتر ل
العميل؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج استيراد وإدارة البيانات عبر اإلنترنت غير 

القابلة للتنزيل؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لغرض 
تعددة والتعليقات بين المستخدمين؛ االستخدام المشترك لمحتويات الوسائط الم

توفير االستخدام المؤقت لبرامج التشغيل عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل لغرض 
الوصول إلى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها؛ إتاحة االستخدام المؤقت 

للبرامج المقدمة عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل الستخدامها في نقل البيانات؛ 
احة االستخدام المؤقت للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل لغرض إدارة إت

البيانات؛ إتاحة االستخدام المؤقت للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل لغرض 
نقل المعلومات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لغرض تحليل 

قارير؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج عبر اإلنترنت البيانات المالية وإعداد الت
غير القابلة للتنزيل لغرض تطوير مواقع الويب؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 
عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل لغرض إدارة المستودعات؛ استضافة وسائط 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: Vuelos Baratos Limited اسم طالب التسجيل فويلوس باراتوس ليمتد:  

lpc oapN ty     : UNITED KIGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address 5-6 Magazine Street, Derry BT48 6HJ, 
Northern Ireland, United Kingdom 

اتش جيه، إيرلندا  6 28ماغازين ستريت، ديري بي تي  1-6
 الشمالية، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168542 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568124 الصنف 
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downloadable software for importing and managing data; providing 
temporary use of non-downloadable software to enable sharing of 
multimedia content and comments among users; providing temporary 
use of on-line non-downloadable operating software for accessing and 
using a cloud computing network; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for the transmission of data; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
management of data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the transmission of information; providing 
temporary use of non-downloadable software for analyzing financial 
data and generating reports; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for web site development; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for inventory management; 
hosting of podcasts; compilation of computer programs; compilation 
of environmental information; compilation of web pages for the 
Internet; compilation of information relating to environmental 
conditions; compilation of data-processing programs; graphic design 
for the compilation of web pages on the internet; programming of 
computer software for reading, transmitting and organising data; 
hosting web portals; programming of software for Internet portals, 
chatrooms, chat lines and Internet forums; hosting of digital content on 
the Internet; updating of software databases; development, updating 
and maintenance of software and database systems; updating of 
software for data processing; installation, maintenance and updating of 
database software; maintenance of data bases; creating and 
maintaining web sites for others; creating, designing and maintaining 
web sites; creating and maintaining websites for mobile phones; 
creating, maintaining, and modernizing computer software; air quality 
data collection services; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; computer programming for data 
processing; design of computer databases; design and development of 
software for importing and managing data; development of data bases; 
development of systems for the processing of data; hosting of 
databases; installation and maintenance of database software; 
programming of software for importing and managing data; 
programming of data processing programs; providing scientific 
research information and results from an online searchable database; 
providing search engines for the internet; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; search engine design 
services; computer programming for data processing and 
communication systems; computer programming services for data 
warehousing; computer services for the analysis of data; electronic 
data storage; computer services concerning electronic data storage; 
conversion of computer programs and data, other than physical 
conversion; data conversion of computer programs and data, not 
physical conversion; conversion of computer programs and data (other 
than physical alteration); creating programs for data processing; data 
back-up services; data conversion of electronic information; data 
mining; data duplication and conversion services; data duplication; 
design of computer databases; decoding of data; database design and 
development; design and development of data processing software; 
design and development of data entry systems; design and 
development of data retrieval software; design services relating to data 
processing tools; development of data processing apparatus; 
development and maintenance of computer database software; 
development of data programs; development of programs for data 
processing; web software development; mobile software development; 
providing online travel planning software with which users can store 
travel itineraries, travel plans, travel bookings, and data; creation, 
maintenance, updating and provision of online blogs; providing online 
travel blogs; providing search engines with information relating to 
travel; providing search engines with information relating to travel 
insurance; providing search engines with information related to global 
currencies; storage of data and information; providing online booking 
systems; providing online booking systems relating to 
accommodation; providing online booking systems relating to 
entertainment and cultural activities; providing online booking systems 
in the field of travel; providing online booking systems in the field of 

تجميع مواقع : بودكاست؛ تجميع برامج الكمبيوتر؛ إنشاء معلومات حماية البيئة
الويب لإلنترنت؛ إنشاء المعلومات فيما يتعلق بالظروف البيئية؛ تجميع برامج 

معالجة البيانات؛ التصميم الجرافيكي لتجميع مواقع الويب على اإلنترنت؛ برمجة 
برامج الكمبيوتر للقراءة البيانات ونقلها وترتيبها؛ استضافة بوابات اإلنترنت؛ 

إلنترنت وغرف الدردشة وخطوط الدردشة ومنتديات برمجة البرامج لبوابات ا
اإلنترنت؛ استضافة المحتويات الرقمية على اإلنترنت؛ استضافة المحتويات الرقمية 

على اإلنترنت؛ تحديث قواعد بيانات البرامج؛ تطوير وتحديث وصيانة البرامج 
يث برامج وقواعد البيانات؛ تحديث البرامج لمعالجة البيانات؛ تثبيت وصيانة وتحد

قواعد البيانات؛ صيانة قواعد البيانات؛ تصميم وصيانة مواقع الويب للغير؛ تصميم 
وتصور وصيانة مواقع الويب؛ إنشاء وصيانة مواقع الويب للهواتف المحمولة؛ 

تصميم وصيانة وتحديث برامج الكمبيوتر؛ جمع البيانات حول جودة الهواء؛ تحويل 
ائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية؛ برمجة البيانات أو المستندات من الوس

الكمبيوتر لمعالجة البيانات؛ تصميم قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج 
استيراد البيانات وإدارتها؛ تطوير قواعد البيانات؛ تطوير أنظمة معالجة البيانات؛ 

لبيانات؛ برمجة استضافة قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تثبيت وصيانة برامج قواعد ا
برامج استيراد البيانات وإدارتها؛ برمجة برامج معالجة البيانات؛ توفير معلومات 

البحث العلمي ونتئج األبحاث من خالل قاعدة بيانات يمكن البحث فيها عبر 
اإلنترنت؛ توفير محركات البحث لإلنترنت؛ توفير محركات البحث الستدعاء 

ميم محركات البحث؛ برمجة أنظمة معالجة البيانات عبر شبكات االتصال؛ تص
البيانات واالتصاال؛ خدمات برمجة الكمبيوتر لتخزين البيانات؛ خدمات الكمبيوتر 

لتحليالت البيانات؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات الكمبيوتر فيما يتعلق تخزين 
التحويل المادي؛ البيانات اإللكترونية؛ تحويل برامج الكمبيوتر والبيانات، باستثناء 

؛ إنشاء برامج (باستثناء التغييرات المادية]تحويل برامج الكمبيوتر والبيانات 
لمعالجة البيانات؛ خدمات النسخ االحتياطية للبيانات؛ تحويل البيانات اإللكترونية؛ 
تحليل كميات كبيرة من البيانات فيما يتعلق بالعالقات بين البيانات؛ خدمات نسخ 

ويلها؛ خدمات نسخ البيانات؛ تصميم قواعد بيانات الكمبيوتر؛ فك البيانات وتح
تشفير البيانات؛ تصميم وتطوير قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج 
معالجة البيانات؛ تصميم وتطوير أنظمة إدخال البيانات؛ تصميم وتطوير البرامج 

الجة البيانات؛ تطوير الستدعاء البيانات؛ خدمات التصميم المتعلقة ببرامج مع
معدات معالجة البيانات؛ تطوير وصيانة برامج قواعد البيانات؛ تطوير برامج 
البيانات؛ تطوير برامج معالجة البيانات؛ تطوير برامج الويب؛ تطوير برامج 

الهواتف المحمولة؛ توفير برامج تخطيط السفر عبر اإلنترنت التي تتيح 
فر وحجوزات السفر والبيانات؛ إنشاء للمستخدمين حفظ مسارات وخطط الس

وصيانة وتحديث وتوفير المدونات على اإلنترنت؛ توفير مدونات السفر عبر 
اإلنترنت؛ توفير محركات بحث تحتوي على معلومات متعلقة بالسفر؛ توفير 

محركات بحث تحتوي على معلومات متعلقة بالتأمينات على السفر؛ توفير محركات 
مات متعلقة بالعمالت العالمية؛ تخزين البيانات والمعلومات؛ بحث تحتوي على معلو

توفير أنظمة الحجز عبر اإلنترنت؛ توفير أنظمة الحجز عبر اإلنترنت المتعلقة 
بالسكن؛ توفير أنظمة الحجز عبر اإلنترنت المتعلقة بالترفيه واألنشطة الثقافية؛ 

أنظمة الحجز عبر  توفير أنظمة الحجز عبر اإلنترنت في مجال السفر؛ توفير
اإلنترنت في مجال تأجير السيارات؛ توفير محركات البحث لإلنترنت؛ إنشاء مواقع 
الويب؛ توفير معلومات السفر من قاعدة بيانات يمكن البحث فيها عبر اإلنترنت؛ 
توفير محركات البحث الستدعاء البيانات على شبكة الكمبيوتر العالمية؛ الخدمات 

عالجة البيانات؛ توفير برامج عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل الهندسية في مجال م
لغرض معالجة المدفوعات اإللكترونية لالستخدام المؤقت؛ توفير االستخدام المؤقت 

لتطبيق برامج مستند إلى الويب والذي يتيح لمستخدمي أجهزة كمبيوتر سطح 
زة الكمبيوتر المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجه

المحمولة باليد ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة إمكانية البحث عن 
الرحالت ووسائل النقل وأماكن اإلقامة المؤقتة واستئجار السيارات ومشاركة 

السيارات ومشاركة ركوب السيارات وأماكن ركن السيارات في المطارات وقوائم 
وخدمات النقل من وإلى المطار والتأمينات على أماكن وقوف السيارات المؤقتة 

السفر وخطوط العبارات وخطوط القطارات وخطوط الحافالت والرحالت البحرية 
ومعلومات السفر؛ محرك بحث لعروض السفر دون الحاجة إلى تحديد وجهة 
السفر؛ محرك بحث يضم عروض العديد من شركات الطيران؛ توفير استخدام 

نترنت تعرض أسعار اإلقامة التاريخية والمتوقعة وأسعار مؤقت لبرامج عبر اإل
تأجير السيارات وأسعار السكك الحديدية وأسعار العبارات وأسعار الرحالت البحرية 

وأسعار الحافالت؛ توفير استخدام مؤقت آللة مقارنة األسعار عبر اإلنترنت فيما 
نت يتيح للمستخدمين يتعلق بالسفر؛ توفير استخدام مؤقت لموقع ويب على اإلنتر

إمكانية إبداء آرائهم وتقييماتهم وتصنيفاتهم وتعليقاتهم وتوصياتهم بشأن جميع 
المواضيع المتعلقة بالسفر؛ توفير استخدام مؤقت لموقع ويب على اإلنترنت يتيح 
للمستخدمين إمكانية إبداء آرائهم وتقييماتهم وتصنيفاتهم وتعليقاتهم وتوصياتهم 

ر وشركات الطيران ووكاالت السفر عبر اإلنترنت ومقدمي بشأن وجهات السف
خدمات تأجير السيارات ومشغلي خدمات تأجير السيارات ومقدمي خدمات حجز 
السكن والفنادق والمساكن والحانات والمطاعم واألحداث والجوالت ومشاهدة 
المعالم السياحية والمتاحف ومناطق الجذب السياحي المحلية ومواقع الحفالت 

لموسيقية واألحداث والمسارح وسالسل الفنادق ومقدمي خدمات حجز العبارات ا
ومشغلي العبارات ومزودي خدمات حجز القطارات ومشغلي السكك الحديدية 

وموفري خدمات حجز الرحالت البحرية ومنظمي الرحالت البحرية وخدمات النقل 
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car rentals; providing search engines for the Internet; creating 
websites; providing travel information from a searchable online 
database; providing search engines to retrieve data in a global 
computer network; engineering services in the field of data processing; 
providing temporary use of non-downloadable online software for 
processing electronic payments; providing temporary use of a web-
based software application that enables users of desktop computers, 
laptops, mobile phones, handheld computers, portable media players 
and mobile devices to search for travel, transportation, temporary 
accommodation, car rentals, vehicle sharing and carpooling, airport 
parking and lists of temporary parking , airport transfers, travel 
insurance, ferry connections, train connections, bus connections, 
cruises and travel information; search engine for travel offers without 
the need to specify a travel destination; search engine which combines 
multiple airline offers; providing temporary use of online software 
displaying historical and forecast accommodation prices, rental car 
prices, rail fares, ferry fares, cruise prices, bus fares; providing 
temporary use of an online price comparison engine relating to travel; 
providing temporary use of an online website that enables users to 
submit their opinions, ratings, rankings, reviews and recommendations 
on all topics relating to travel; providing temporary use of an online 
website that allows users to submit their opinions, ratings, rankings, 
reviews and recommendations regarding travel destinations, airlines, 
online travel agencies, car rental companies, car rental operators, 
accommodation booking providers, hotels and accommodation, bars, 
restaurants, events, tours and sightseeing, museums, local attractions, 
music and event venues, theatres, hotel chains, ferry booking 
providers, ferry operators, railway booking providers, railway 
operators, cruise booking providers, cruise operators, airport transfers, 
bus companies, bus booking providers, travel insurance providers and 
other companies relating to travel; providing temporary use of an 
Internet or mobile interface that displays user opinions, ratings, 
rankings, reviews and recommendations relating to travel; providing 
temporary access to an online interface to manage advertising on a 
global network; provide temporary use of mobile applications to 
manage advertising on a global network; providing temporary use of an 
online control panel that displays statistical, performance and billing 
information; providing temporary use of mobile applications for travel 
planning; providing temporary use of non-downloadable travel 
planning software; providing temporary use of a non-downloadable 
internet website for travel planning; providing temporary use of online 
software for searching and comparing travel offers; providing 
temporary use of online software to store, compile, manage, filter and 
access private information; providing temporary use of online software 
to store, compile, manage, search, filter and access information related 
to travel; providing temporary use of non-downloadable auction 
software with travel tickets, travel offers, travel goods and travel 
services; providing temporary use of software to search, compare and 
book travel offers; providing temporary use of online software that 
enables filtering of flight search results and airfares based on price, 
arrival and departure times, airlines, travel agencies; airports, travel 
duration, number of stopovers, travel class, credit card fees and 
payment systems, number of bags allowed; providing temporary use of 
online software that enables filtering of hotel and accommodation 
search results based on cost, dates, accommodation category, type of 
accommodation, star ratings, rooms, available services, 
accommodation functions, hotel chain, theme, user ratings and 
reviews; providing temporary use of website translations; providing 
temporary use of a marketplace that enables users to buy, sell and 
exchange travel bookings, travel offers, travel-related goods and 
services; providing temporary use of a web-based price comparison 
website that enables users of desktop computers, laptops, mobile 
phones, handheld computers, portable media players and mobile 
devices to search, compare and book offers relating to travel; 
providing temporary use of a web-based software application that 
allows users of desktop computers, laptops, mobile phones, handheld 
computers, portable media players and mobile devices to search, 
compare and book offers relating to travel; providing temporary use of 

ومقدمي خدمات  من وإلى المطار وشركات الحافالت ومقدمي خدمة حجز الحافالت
التأمين على السفر وغيرها من الشركات ذات الصلة بالسفر؛ توفير استخدام مؤقت 
لواجهة إنترنت أو واجهة متنقلة تعرض آراء المستخدمين وتقييماتهم وتصنيفاتهم 
وتعليقاتهم وتوصياتهم المتعلقة بالسفر؛ توفير وصول مؤقت إلى واجهة إنترنت 

عالمية؛ توفير استخدام مؤقت لتطبيقات الهاتف إلدارة اإلعالنات في شبكة 
المحمول إلدارة اإلعالنات في شبكة عالمية؛ توفير استخدام مؤقت للوحة تحكم عبر 

اإلنترنت تعرض معلومات بشأن اإلحصاءات واألداء والفوترة؛ توفير استخدام 
لسفر مؤقت لتطبيقات تخطيط السفر المتنقلة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج تخطيط ا
غير القابلة للتنزيل؛ توفير استخدام مؤقت لموقع ويب على اإلنترنت غير قابل 

للتنزيل لغرض تخطيط السفر؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج عبر اإلنترنت للبحث 
عن عروض السفر ومقارنتها؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج عبر اإلنترنت لتخزين 

صفيتها والوصول إليها؛ توفير استخدام المعلومات الخاصة وتجميعها وإدارتها وت
مؤقت لبرامج عبر اإلنترنت لتخزين المعلومات المتعلقة بالسفر وتجميعها وإدارتها 
والبحث عنها وتصفيتها والوصول إليها؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج مزادات غير 
قابلة للتنزيل تحتوي على تذاكر سفر وعروض سفر وسلع سفر وخدمات السفر؛ 

ر استخدام مؤقت لبرامج للبحث عن عروض السفر ومقارنتها وحجزها؛ توفير توفي
استخدام مؤقت لبرامج عبر اإلنترنت تتيح إمكانية تصفية نتائج البحث عن رحالت 

الطيران وأسعارها على أساس التكلفة وأوقات الوصول والمغادرة وشركات 
قفات وفئة السفر الطيران ووكاالت السفر والمطارات ومدة السفر وعدد التو

ورسوم بطاقات االئتمان وأنظمة الدفع وعدد األمتعة المسموح بها؛ توفير استخدام 
مؤقت لبرنامج عبر اإلنترنت يتيح إمكانية تصفية نتائج البحث عن الفنادق وأماكن 
السكن على أساس التكلفة والبيانات وفئة اإلقامة ونوع اإلقامة وتقييمات النجوم 

المتاحة وميزات اإلقامة وسلسلة الفنادق والمواضيع وتقييمات  والغرف والخدمات
المستخدمين وتعليقاتهم؛ توفير استخدام مؤقت لترجمات مواقع الويب؛ توفير 
استخدام مؤقت لسوق يتيح للمستخدمين إمكانية شراء وبيع وتبادل حجوزات 

م مؤقت السفر وعروض السفر والسلع والخدمات المتعلقة بالسفر؛ توفير استخدا
لموقع مقارنة أسعار مستند إلى الويب يمكن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة باليد 
ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة من البحث عن العروض المتعلقة 

ر استخدام مؤقت لتطبيق برنامج مستند إلى الويب بالسفر ومقارنتها وحجزها؛ توفي
والذي يمكن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة باليد ومشغالت الوسائط 
المحمولة واألجهزة المحمولة من البحث عن العروض المتعلقة بالسفر ومقارنتها 

زها؛ توفير استخدام مؤقت لمحرك بحث على اإلنترنت يتيح للمستخدمين وحج
إمكانية مقارنة أسعار الطيران مع أسعار الحافالت وأسعار السكك الحديدية وأسعار 
السيارات المستأجرة وأسعار مشاركة السيارات وأسعار العبارات وأسعار الحافالت 

رك بحث على اإلنترنت يتيح ووسائل النقل الخاصة؛ توفير استخدام مؤقت لمح
توفير استخدام مؤقت : للمستخدمين إمكانية مقارنة عروض السفر على الخريطة

لبرنامج عبر اإلنترنت يعرض األسعار التاريخية والمتوقعة؛ توفير روابط إلى 
معلومات السفر؛ توفير إعادة توجيه تلقائي للمستخدمين إلى مواقع الويب الخاصة 

تارين؛ توفير استخدام مؤقت إلصدارات مترجمة وترجمات بموفري السفر المخ
مواقع الويب؛ توفير استخدام مؤقت لسوق لبيع عروض السفر؛ توفير استخدام 
مؤقت لموقع مقارنة أسعار مستند إلى الويب يمكن مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 

 المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر
المحمولة باليد ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة المحمولة من البحث عن 

العروض المتعلقة بالسفر ومقارنتها وحجزها؛ توفير استخدام مؤقت لمحرك بحث 
السفر عبر تطبيق جوال تم تنزيله مسبقا؛ توفير استخدام مؤقت لمقارنة أسعار 

استخدام مؤقت لبرنامج مستند إلى السفر عبر تطبيق جوال تم تنزيله مسبقا؛ توفير 
الويب يمكن المستخدمين من البحث عن عروض رحالت الطيران ومقارنتها 
وحجزها؛ توفير استخدام مؤقت لبرنامج مستند إلى الويب يتيح للمستخدمين 
إمكانية البحث عن عروض اإلقامة ومقارنتها وحجزها؛ توفير استخدام مؤقت 

للمستخدمين إمكانية البحث عن عروض تأجير  لبرنامج مستند إلى الويب يتيح
السيارات ومقارنتها وحجزها؛ توفير استخدام مؤقت لبرنامج مستند إلى الويب 

يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن عروض السكك الحديدية ومقارنتها وحجزها؛ 
توفير استخدام مؤقت لبرنامج مستند إلى الويب يتيح للمستخدمين إمكانية البحث 

عروض السفر ومقارنتها وحجزها؛ توفير استخدام مؤقت ألدلة السفر على  عن
اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت ألدلة السفر على اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين 
إمكانية البحث عن أسعار الطيران على أساس مطارات المغادرة ومطارات الوجهة 

ران ووكاالت السفر ومدة واألسعار ومواعيد الوصول والمغادرة وشركات الطي
السفر وعدد التوقفات وفئة السفر ورسوم بطاقات االئتمان وأنظمة الدفع وعدد 

قطع األمتعة المسموح بها وتعليقات المستخدمين وتقييماتهم وغيرها من 
المعلومات والمعايير المتاحة عرضها وفرزها وتصفيتها؛ توفير استخدام مؤقت 

يح للمستخدمين إمكانية البحث عن عروض السكن لألدلة على اإلنترنت التي تت
على أساس التكلفة والبيانات وفئة اإلقامة ونوع اإلقامة وتصنيف النجوم والغرف 

والخدمات المتاحة وميزات اإلقامة وسلسلة الفنادق والمواضيع وتقييمات 
المستخدمين وتعليقاتهم وغيرها من المعلومات والمعايير المتاحة وعرضها 

وتصفيتها؛ توفير استخدام مؤقت لألدلة على اإلنترنت التي تتيح وفرزها 
للمستخدمين إمكانية البحث عن عروض تأجير السيارات وعرضها وفرزها 
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an Internet search engine that allows users to compare airfares with 
bus fares, rail fares, car rental and car sharing prices, ferry fares, bus 
fares and own transportation; providing temporary use of an Internet 
search engine that enables users to compare travel offers on a map; 
providing temporary use of online software that displays historical and 
forecast airfares; providing links to travel information; providing 
automatic routing of users to the websites of the selected travel 
providers; providing temporary use of localized versions and website 
translations; providing temporary use of a marketplace for selling 
travel offers; providing temporary use of a web-based price 
comparison website that enables users of desktop computers, laptops, 
mobile phones, handheld computers, portable media players and 
mobile devices to search, compare and book offers relating to travel; 
providing temporary use of a travel search engine via a previously 
downloaded mobile application; providing temporary use of a travel 
price comparison via a previously downloaded mobile application; 
providing temporary use of web-based software that enables users to 
search, compare and book flight offers; providing temporary use of 
web-based software that enables users to search, compare and book 
accommodation offers; providing temporary use of web-based 
software that enables users to search, compare and book car rental 
offers; providing temporary use of web-based software that enables 
users to search, compare and book rail offers; providing temporary use 
of web-based software that enables users to search, compare and book 
travel offers; providing temporary use of Internet travel directories; 
providing temporary use of online directories that enable users to 
search, display, sort and filter airfares based on departure and 
destination airports, price, arrival and departure times, airlines, travel 
agencies, travel duration, number of stopovers, travel class, credit card 
fees and payment systems, number of bags allowed, user reviews and 
ratings, and other available information and parameters; providing 
temporary use of online directories that allow users to search, display, 
sort and filter accommodation offerings based on cost, dates, 
accommodation category, type of accommodation, star ratings, rooms, 
available services, accommodation functions, hotel chain, theme, user 
ratings and reviews and other available information and parameters; 
providing temporary use of online directories that enable users to 
search, display, sort and filter car rental offers; providing temporary 
use of online directories that enable users to search, display, sort and 
filter travel offers; provide temporary use of travel-related directories 
with travel offers and other information; providing temporary use of a 
control panel that enables advertisers to display statistical and 
performance information related to advertising, conversion rates, cost 
per click, cost per purchase, other advertising-related information, 
account and billing information; providing temporary use of a control 
panel that enables users to display statistical and performance 
information related to sales, conversion rates, value per click, cost per 
purchase, other advertising-related information, account and billing 
information; providing temporary use of partner network software; 
providing a website with a search engine for airfares; providing a 
website with a search engine for air travel; providing a website with a 
search engine for airfares, bus fares, rail fares and ferry fares; 
providing a website with a search engine for accommodation; 
providing a website with a search engine for cruises; providing a 
website with a search engine for airport parking and airport transfers; 
design and development of search engines; application service 
providers with software for application programming interfaces (API) 
for integrating airfares and air travel information into websites; 
application service providers with software for application 
programming interfaces (API) for integrating overnight accommodation 
prices and information into websites; application service providers 
with software for application programming interfaces (API) for 
integrating rail, bus, ferry fares and information into websites; 
application service providers with software for application 
programming interfaces (API) for integrating parking at airports and 
flight transfer prices and information into websites; application service 
providers with software for application programming interfaces (API) 
for integrating prices and information for cruises into websites; 

وتصفيتها؛ توفير استخدام مؤقت لألدلة على اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين 
 إمكانية البحث عن عروض السفر وعرضها وفرزها وتصفيتها؛ توفير استخدام

مؤقت لألدلة المتعلقة بالسفر التي تحتوي على عروض السفر وغيرها من 
المعلومات؛ توفير استخدام مؤقت للوحة تحكم تتيح للمعلنين إمكانية عرض 
معلومات اإلحصاءات ومعلومات األداء المتعلقة باإلعالنات ومعدالت التحويل 

الصلة باإلعالنات وتكلفة النقرة وتكلفة االقتناء وغيرها من المعلومات ذات 
ومعلومات الحساب والفوترة؛ توفير استخدام مؤقت للوحة تحكم تتيح للمستخدمين 
إمكانية عرض معلومات اإلحصاءات ومعلومات األداء المتعلقة بالمبيعات ومعدالت 
التحويل وقيمة النقرة وتكلفة االقتناء وغيرها من المعلومات ذات الصلة باإلعالنات 

والفوترة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج شبكة الشركاء؛ توفير ومعلومات الحساب 
موقع ويب يضم محرك بحث عن أسعار الطيران؛ توفير موقع ويب يضم محرك 
بحث عن رحالت الطيران؛ توفير موقع ويب يضم محرك بحث عن أسعار رحالت 
 الطيران والحافالت والقطارات والعبارات؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم

محرك بحث عن أماكن اإلقامة؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم محرك بحث 
عن الرحالت البحرية؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم محرك بحث عن 

أماكن ركن السيارات في المطارات وخدمة النقل من وإلى المطار؛  تصميم وتطوير 
ات برمجة التطبيقات محركات البحث؛ مزود خدمة التطبيقات مع برامج لواجه

(eDE ) لدمج أسعار رحالت الطيران ومعلومات تذاكر السفر في مواقع الويب؛
لدمج أسعار ( eDE)مزود خدمة التطبيقات مع برامج لواجهات برمجة التطبيقات 

ومعلومات اإلقامة في مواقع الويب؛ مزود خدمة التطبيقات مع برامج لواجهات 
عار السكك الحديدية والحافالت والعبارات لدمج أس( eDE)برمجة التطبيقات 

والمعلومات في مواقع الويب؛ مزود خدمة التطبيقات مع برامج لواجهات برمجة 
لدمج أماكن السيارات في المطارات وأسعار ومعلومات النقل من ( eDE)التطبيقات 

وإلى المطار في مواقع الويب؛ مزود خدمة التطبيقات مع برامج لواجهات برمجة 
لدمج الرحالت البحرية في مواقع الويب؛ واجهات برمجة ( eDE)طبيقات الت

التطبيقات لدمج المعلومات في مواقع الويب؛ معلومات واجهات برمجة التطبيقات 
في المواقع اإللكترونية؛ واجهات برمجة التطبيقات في المواقع اإللكترونية؛ تطوير 

متعددة المقدم من المتاحف وأماكن وإدارة برامج التطبيق لتوفير محتوى الوسائط ال
إقامة فعاليات أخرى لالستخدام على أنواع متعددة من األجهزة المحمولة الالسلكية؛ 

بحث المنتجات المتقدم في مجال الذكاء االصطناعي؛ تطوير وصيانة وتحديث 
محرك البحث الخاص بشبكات االتصاالت، وتوفير محركات البحث لإلنترنت؛ تطوير 

 .بيقات لبرامج الكمبيوترحلول التط
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application service providers with software for application 
programming interfaces (API) for integrating travel insurance and 
information into websites; application service providers with software 
for application programming interfaces (API) for integrating travel 
insurance and information into websites; application service providers 
with software for application programming interfaces (API) for 
integrating car rentals and car sharing into websites; development and 
management of application software for providing multimedia content 
provided by museums and other venues for use on multiple types of 
wireless mobile devices; advanced product research in the field of 
artificial intelligence; developing, maintaining and updating of a search 
engine for telecommunication networks; providing search engines for 
the Internet; development of computer software application solutions 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-175 
Claim Date: 22/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 541-4250: رقم االدعاء

 44/24/4250: تاريخ االدعاء

The registration of this mark does not give owners the right to use 
word (arkhas)(tayaran)if used separately from the mark 

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات : التنازل
 .إذا وردت بمعزل عن العالمة( ارخص طيران)
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Technological research, including in the field of military 
equipment and weapons; conducting technical project studies; 
engineering; research and development of new products for 
others; surveying; research scientific, including in the field of 
military equipment and weapons; technical writing; scientific 
and technological research relating to patent mapping; 
construction drafting; bacteriological research; chemical 
research; material testing; meteorological information; 
computer programming; research in the field of physics; 
mechanical research; calibration [measuring]; computer 
software design; updating of computer software; consultancy in 
the design and development of computer hardware; quality 
control; styling [industrial design]; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; computer system analysis; 
computer system design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; installation of computer software; 
conversion of computer programs and data, other than physical 
conversion; computer software consultancy; monitoring of 
computer systems by remote access; information technology 
[IT] consultancy; electronic data storage; outsource service 
providers in the field of information technology; cartography 
services; technological consultancy; computer technology 
consultancy; computer security consultancy; data security 
consultancy; data encryption services; development of 
computer platforms; research in the field of telecommunications 
technology; research in the field of welding 

األبحاث التكنولوجية و المتضمنة تلك في مجال المعدات العسكرية واألسلحة، إدارة دراسات 
ين، اإلستشراف، البحث المشاريع التقنية، الهندسة، البحث والتطوير للمنتجات الجديدة لآلخر

العلمي و المتضمنة تلك في مجال المعدات العسكرية واألسلحة، الكتابة الفنية، البحث العلمي 
والتكنولوجي المتعلق بتحديد وضع براءات اإلختراعات، إعداد خطط البناء، البحث 
رمجة البكتيريولوجي، البحث الكيميائي، فحص المواد، المعلومات حول األرصاد الجوية، ب

، تصميم برمجيات (القياس)الكمبيوتر، البحث في مجال الفيزياء، البحث الميكانيكي، المعايرة 
الكمبيوتر، تحديث برمجيات الكمبيوتر، اإلستشارات في تصميم وتطوير عتاد الكمبيوتر، 

، إسترجاع بيانات الكمبيوتر، صيانة برمجيات (التصميم الصناعي)مراقبة الجودة، التصميم 
بيوتر، تحليل أنظمة الكمبيوتر، تصميم أنظمة الكمبيوتر، تحويل البيانات أو المستندات من الكم

وسائط مادية الى إلكترونية، تركيب برمجيات الكمبيوتر، تحويل برامج وبيانات الكمبيوتر و 
بخالف التحويل المادي، اإلستشارات في مجال برمجيات الكمبيوتر، مراقبة أنظمة الكمبيوتر 

لولوج عن بعد، اإلستشارات في مجال تقنية المعلومات، تخزين البيانات اإللكترونية، عبر ا
مزودي خدمات التعاقد الخارجي في مجال تقنية المعلومات، الخدمات الخرائطية، اإلستشارات 

التكنولوجية، اإلستشارات في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر، اإلستشارات في مجال أمن 
ات في مجال أمن البيانات، خدمات تشفير البيانات، تطوير منصات الكمبيوتر، اإلستشار

 .الكمبيوتر، البحث في مجال تكنولوجيا اإلتصاالت عن بعد، البحث في مجال التلحيم

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 
Claim Date: 22/03/2019 

 EU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 4250454446: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيض: اشتراطات خاصة 

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

eaaN tpac lppA: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

:اسم طالب التسجيل "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Russian Federation, 107076, Moscow, 
Stromynka str., bld.27 

، .، موسكو، سترومينكا اس تي آر524246االتحاد الروسي، 
 44. بي ال دي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168509 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568120 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; Industrial analysis and industrial research 
services; Design and development of computer hardware and 
software; certification [quality control]; certification of 
educational services 

خدمات تحليل وأبحاث ; الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها
اعتماد ; [ مراقبة الجودة]اعتماد ; تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحواسيب; صناعية

 .الخدمات التعليمية

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 2. 747 103 2019 30 
Claim Date: 22/03/2019 

 MR: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 82 4250 528 424. 4: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

eaaN tpac lppA: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft 

:اسم طالب التسجيل اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany  عنوان طالب التسجيل  المانيا, شتوتجارت  42281,  5بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

ب .صالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 55502 -041814

 4مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168638 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568688 الصنف 
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 ERNEERCCRlER  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto for the pharmaceutical, chemical and food 
industry; industrial analysis and research services for the 
pharmaceutical, chemical and food industry. 

والتصميم المتعلقة في مجال صناعة المواد الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث 
الصيدالنية والمواد الكيميائية واألطعمة؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي في مجال صناعة 

 .المواد الصيدالنية والمواد الكيميائية واألطعمة

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

eaaN tpac lppA: BASF SE اسم طالب التسجيل باسف اس اي:  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Carl-Bosch-Strasse 38  Ludwigshafen/ 
Rhein, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  راين، المانيا/ الودويجشفان   88شتراسيه  -بوش  -كارل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 55582 -822118ب .ص سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 
 شارع األمير شاكر بن زيد/الشميساني / عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168610 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568652 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Design and development of computer hardware and software; computer 
programming; providing consultation services for developing computer 
systems, applications, architecture and computer hardware, software and 
firmware, namely, application development computer software programs; 
operation, design and development of computer software applications, 
namely, network efficiency improvement software, storage design and 
cloud security and data center design; consulting in the field of cloud 
computing, data center infrastructure, computer network and network 
infrastructure management, and computer network security; technical 
support services, namely, troubleshooting in connection with hardware 
and software for interconnecting, managing, securing, monitoring, 
controlling, operating, virtualizing and accessing local and wide area 
networks, computers, and telephony systems; design, testing, 
engineering, research and advisory services relating to computers, 
telecommunications technology, telephony systems, networks, computer 
software, computer hardware, computer programming, and network 
security; non-downloadable software for computer network management, 
network infrastructure management, information technology 
infrastructure, and data center infrastructure; non-downloadable software 
for interconnecting, establishing, managing, securing, monitoring, 
controlling, operating, virtualizing, optimizing, configuring, deploying, 
maintaining, accessing and troubleshooting router management 
protocols, network infrastructure, and local, wide, and global area 
networks; non-downloadable software for routing and switching, 
transmitting, processing, filtering, analyzing, securing, and storing data, 
video or voice traffic, packets, or other forms of communications; non-
downloadable computer software for providing security functionality in 
networks, such as providing firewall filters, access control, (VPN) virtual 
private networks, interoperability with router security protocols and 
protection against network intrusion and viruses; non-downloadable 
computer software, namely, open network application platform for the 
development, deployment, testing, configuration, monitoring, and hosting 
of network applications; non-downloadable operating system software 
that hosts computer software applications and facilitates interactions 
with other computers and peripherals across enterprise networks; non-
downloadable computer programs for use in accessing, navigating, 
browsing, and transferring information, and distributing and viewing 
computer programs; non-downloadable computer programs for use in 
accessing and viewing computer network infrastructure and systems; 
non-downloadable programmable computer software application for 
mobile devices, televisions, and other video devices; computer software 
for network management. 

تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات حاسوب، برمجة حاسوب، توفير خدمات 
استشارية لتطوير أنظمة حاسوبية، تطبيقات، بنية ومكونات، وبرمجيات 

ب، تحديًدا، برامج برمجيات حاسوب لتطوير التطبيق، ومكونات ثابتة للحاسو
تشغيل، وتصميم وتطوير تطبيقات برمجيات حاسوب، تحديًدا، برمجيات تحسين 

كفاءة الشبكات، تصميم التخزين وتأمين سحابي وتصميم مركز البيانات، 
االستشارة في مجال الحوسبة السحابية، البنية التحتية لمركز البيانات، إدارة 

ية التحتية للشبكات وشبكات الحاسوب، وتأمين شبكات الحاسوب، خدمات البن
الدعم التقني، تحديًدا، استشكاف األخطاء وإصالحها باالتصال مع مكونات 

وبرمجيات للتواصل البيني، إدارة، تأمين، مراقبة، التحكم في، تشغيل، 
 افتراضية والوصول إلى شبكات مناطق محلية وواسعة، حواسيب، وأنظمة

هاتفية، خدمات تصميم، اختبار، هندسة، بحث وتقديم نصائح متعلقة بحواسيب، 
تقنية اتصاالت عن بعد، أنظمة هاتفية، شبكات، برمجيات حاسوب، مكونات 

حاسوب، برمجة حاسوب، وتأمين شبكات، برمجيات غير قابلة للتنزيل إلدارة 
تية لتقنية المعلومات، شبكات حاسوب، إدارة البنية التحتية للشبكات، البنية التح

والبنية التحتية لمركز البيانات، برمجيات غير قابلة للتنزيل لالتصال البيني، 
إنشاء، إدارة، تأمين، مراقبة، التحكم في، تشغيل، افتراضية، تحسين، تصميم، 
نشر، صيانة، الوصول إلى واستكشاف األخطاء وإصالحها في بروتوكوالت 

التحتية للشبكات، وشبكات المناطق المحلية،  إدارة جهاز التوجيه، البنية
والواسعة، والعالمية، برمجيات غير قابلة للتنزيل لتوجيه وتحويل، نقل، 

معالجة، ترشيح، تحليل، تأمين، وتخزين بيانات، حركة فيديو أو صوت، حزم، 
أو صور أخرى لالتصاالت، برمجيات حاسوب غير قابلة للتنزيل لتوفير وظائف 

كات، على سبيل المثال توفير مرشحات الجدار الناري، التحكم في تأمين في شب
شبكات خاصة افتراضية، قابلية التشغيل البيني مع ( TDl)الوصول، 

بروتوكوالت تأمين جهاز التوجيه والحماية من اختراق الشبكات والفيروسات، 
برمجيات حاسوب غير قابلة للتنزيل، تحديًدا، منصة تطبيق شبكة مفتوحة 

وير، نشر، اختبار، تصميم، مراقبة، واستضافة تطبيقات الشبكة، تشغيل لتط
برمجيات نظام تشغيل غير قابلة للتنزيل التي تستضيف تطبيقات برمجيات 
حاسوب وتسهل التفاعالت مع الحواسيب األخرى واألجهزة الطرفية عبر 
ول الشبكات المؤسسية، برامج حاسوب غير قابلة للتنزيل لالستخدام في الوص

إلى، التنقل عبر، تصفح، ونقل معلومات، ونشر وعرض برامج حاسوب، برامج 
حاسوب غير قابلة للتنزيل لالستخدام في الوصول إلى وعرض البنية التحتية 
واألنظمة لشبكات حاسوب، تطبيق برمجيات حاسوب قابل للبرمجة غير قابل 

أخرى، برمجيات للتنزيل لألجهزة المحمولة، أجهزة التلفاز، وأجهزة فيديو 
 .حاسوب إلدارة الشبكات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88462328 
Claim Date: 06/06/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88264848: رقم االدعاء

 26/26/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Juniper Networks, Inc. اسم طالب التسجيل .جونيبر نتوركس، إنك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 1133 Innovation Way Sunnyvale California 
94089 USA 

الواليات  02280اينوفيشن واي سنيفيل كاليفورنيا  5588
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168562 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568164 الصنف 
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 DRFDCROCFT  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing temporary use of online non-downloadable software for 
providing employers with a compatible interface between payroll 
processing software and software for financial management and 
management of human resources; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software in the field of accounting for 
preparing and processing business employee payroll for employers, 
and for printing payroll documents, namely, reports, checks, and tax 
forms; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for employee and personnel related services, namely, payroll 
processing, preparation, and administration, payroll tax calculation 
and preparation, monitoring tax regulation compliance, electronically 
processing payroll, tax filing and reporting, printing payroll reports, 
checks, and tax forms, employee benefits administration, managing 
human resources documents, providing employee risk and safety 
training, providing information about employee counseling and 
support programs, administering employee pension and retirement 
funds and employee flexible spending accounts, administering 
workers compensation claims and payments, processing and storing 
employee recruiting documents, conducting pre-employment 
background screening, processing employee time and attendance 
records, scheduling appointments, providing information for new 
employee assimilation, employee recordkeeping management, 
recording and tracking employee performance management, database 
management of compensation, providing information about employee 
job training and professional development and succession planning; 
providing a web site featuring technology that enables employee 
benefits brokers and consultant users to view online videos in the 
field of benefits administration, payroll processing, tax deposit filing 
and reporting, human resources management, business management, 
employee time and attendance record keeping, pension record 
keeping, employee recruiting, pre-employment background screening, 
outsourcing, health care reform and unemployment compensation 
management services; providing a website featuring online non-
downloadable software that enables for employee benefits brokers 
and consultants to handle employee benefits administration, pension 
record keeping, and unemployment compensation management; 
application service provider services, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining software applications of others in the 
field of employment to allow off-site field employees to submit time 
and labor data to employers via wireless communication and wireless 
delivery of content to handheld computers and mobile electronic 
devices; Computer technology support services, namely, help desk 
services; planning, design, and implementation of computer 
technologies for others. 

توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل لتزويد أرباب 
ات لإلدارة العمل بواجهة متوافقة بين برمجيات معالجة كشوف المرتبات وبرمجي

المالية وإدارة الموارد البشرية؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات حاسوبية على 
اإلنترنت غير قابلة للتنزيل في مجال الحوسبة لتحضير ومعالجة رواتب موظفي 

األعمال التجارية ألرباب العمل، ولنسخ مستندات الرواتب، تحديًدا، تقارير، فحوص، 
الستخدام المؤقت لبرمجيات حاسوبية غير قابلة للتنزيل ونماذج ضريبية؛ توفير ا

للخدمات المتعلقة بالعاملين والموظفين، تحديًدا، معالجة، وتحضير، وإدارة كشوف 
الرواتب، حساب وتحضير ضرائب المرتبات، مراقبة االمتثال لقوانين الضرائب، 

، نسخ تقارير، معالجة كشوف الرواتب بشكل إلكتروني، إيداع وعمل تقارير الضرائب
وفحوص، ونماذج ضرائب المرتبات، إدارة استحقاقات الموظفين، إدارة وثائق 

الموارد البشرية، تزويد الموظفين بتدريب المخاطر والسالمة، توفير معلومات عن 
برامج دعم واستشارة الموظفين، إدارة صناديق تقاعد ومعاشات الموظفين وحسابات 

مطالبات ومدفوعات تعويض العمال، تجهيز وحفظ إنفاق مرنة للموظفين، إدارة 
وثائق توظيف الموظفين، إجراء فحص خلفية ما قبل التوظيف، تجهيز سجالت 

حضور وتوقيت الموظفين، جدولة المواعيد، توفير معلومات الستيعاب الموظفين 
الجدد، إدارة حفظ سجالت الموظفين، تسجيل ومتابعة إدارة أداء الموظفين، إدارة 

د البيانات للتعويض، توفير معلومات عن التدريب الوظيفي والتنمية المهنية قواع
والتخطيط لتعاقب الموظفين؛ توفير موقع إلكتروني يعرض التقنية التي تمكن 

مستخدمي وسطاء واستشاريين استحقاقات الموظفين من االطالع على فيديوهات 
وف الرواتب، إيداع وإعداد على اإلنترنت في مجال إدارة االستحقاقات، معالجة كش

تقارير خصم الضرائب، إدارة الموارد البشرية، إدارة األعمال التجارية، حفظ سجالت 
حضور وتوقيت الموظفين، حفظ سجالت المعاشات، توظيف الموظفين، فحص خلفية 

ما قبل التوظيف، االستعانة بموارد خارجية في التوظيف، خدمات إدارة إصالح 
تعويض البطالة؛ توفير موقع إلكتروني يعرض برمجيات على الرعاية الصحية و

اإلنترنت غير قابلة للتنزيل التي تتيح لوسطاء واستشاريين استحقاقات الموظفين 
التصرف في إدارة استحقاقات الموظفين، حفظ سجالت المعاشات، وإدارة تعويض 

ة، تطوير، البطالة؛ خدمات مزود خدمات تقديم طلبات، تحديًدا، استضافة، إدار
وصيانة تطبيقات برمجيات لآلخرين في مجال التوظيف للسماح لموظفي حقل خارج 

الموقع بتقديم بيانات وقت وعمالة إلى أرباب العمل عبر اتصال السلكي وتوصيل 
السلكي للمحتوى إلى حواسيب محمولة باليد وأجهزة محمولة إلكترونية؛ خدمات 

مكتب المساعدة؛ تخطيط، وتصميم، وتنفيذ  دعم تقنيات حاسوبية، تحديًدا، خدمات
 .تقنيات حاسوبية لآلخرين

Priority claim:  Claim Country: VN 
Claim No.: 4-2019-29556 
Claim Date: 05/08/2019 

 Tl: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 40116-4250-2: رقم االدعاء

 21/28/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: ADP, LLC اسم طالب التسجيل ايه دي بيه، ال ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068, USA 

، 24268ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند، نيوجيرسي 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168399 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568800 الصنف 
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 EFFC  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing temporary use of online, non-downloadable software 
for facilitating the electronic transfer of money, electronic bill 
payments and payments for mobile device reload, bill payment 
remittances and electronic processing and transmission of bill 
payment data. 

ل التحويل توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات عبر اإلنترنت وغير القابلة للتنزيل لتسهي
اإللكتروني لألموال ومدفوعات الفواتير اإللكترونية ومدفوعات إعادة تعبئة رصيد الهواتف 

 .المحمولة وتحويالت دفع الفواتير والمعالجة اإللكترونية ونقل بيانات دفع الفواتير

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/662453 
Claim Date: 21/10/2019 

 UL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 88/664218: رقم االدعاء

 45/52/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: PayPal, Inc. اسم طالب التسجيل .بايبال، انك:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2211 North First Street, San Jose, 
California  95131 USA 

نورث فيرست ستريت سان خوسيه، كاليفورنيا  4455
 ، الواليات المتحدة األمريكية 01585

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ص ، شارع مكة،522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168537 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568184 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

computer hardware and software design and development 
services 

 خدمات تصميم وتطوير اجهزة وبرامج الكمبيوتر 

 

Date of 09/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/12/2019  

eaaN tpac lppA: Mufakerati for Social 
Media  

:اسم طالب التسجيل شركة مفكرتي للتواصل االجتماعي   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  ِِ Amman -Shmesani , P.O.Box: 2734, 
11181 

 عنوان طالب التسجيل  55585, 4482:ب.الشميساني   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2734 -11181  ِِ Amman -Shmesani   ليغعنوان التب الشميساني -عمان  55585 -4482ب .ص  

Trademark 168420 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 568242 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Services for providing food and drink, temporary 
accommodation, café, cafeteria, food and drink catering, self-
service restaurants, restaurants, snack-bar restaurants, 
restaurants for selling cocktails and juices, food restaurants, 
selling confectionary of all kinds. 

لطعام خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت، مقهى، كافتيريا، التزويد با
والشراب، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، مطاعم بيع 

 .الكوكتيالت والعصائر، مطاعم بيع الماكوالت ، بيع الحلويات بجمع انواعها

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Salem 
Bibars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Al Munawwarah Street 
Mohammed Raja Al - Abushi Building No. 
246  Jordan, P.O.Box: 910580, 11191 

عمان شارع المدينة المنورة  عمارة محمد رجا العبوشي رقم 
 55505, 052182:ب.االردن  ، ص  426

 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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168461 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568265 الصنف 
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Goods/Services التالية الخدمات/من اجل البضائع 

Restaurant services, providing food and drink, snack-bar 
services, Café, cafeteria, Self-service restaurants, temporary 
accommodation, providing accommodation and meals in hotels 
or houses or other establishments that offers temporary 
accommodation 

خدمات المطاعم، خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب، خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة، 
خدمات أماكن اإلقامة . خدمات المقاهي، خدمات الكافتيريات، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية

 المؤقتة، خدمة َتوفير األقامة وتوفير وجباِت الطعام في الفنادِق أَو البيوِت أَو أّي مؤسسات
 أخرى التي تقدم إقامه مؤقتة

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

eaaN tpac lppA: Al Sadda Catering 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة السدة لتقديم الوجبات  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب السعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Riyadh, Al Nozha, King Abdullah Road, 
Postal Code 12472, Extension Number 
6835, Building No. 4498, Unit No. 2, 
Kingdom of Saudi Arabia,  

الرياض حي النزهة طريق الملك عبد هللا ،الرمز البريدي 
،رقم الوحدة 2208،رقم المبنى 6881، الرقم االضافي 54244

 مملكة العربية السعودية  ، ال 4

 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  55505 -052182ب .ص للملكية الفكريةسماس  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168691 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568605 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Services for providing food and drink, temporary 
accommodation, café , cafeteria and restaurant services, 
canteen services, food and drink catering, snack-bar 
restaurants. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت، خدمات المقاهي والكفتريات وخدمات 
لمتنقلة وخدمات التموين بالطعام او الشراب ومطاعم المطاعم  وخدمات المطاعم المؤقتة او ا

 .تقديم الوجبات الخفيفة

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

eaaN tpac lppA: Baja Food Industries Co. اسم طالب التسجيل شركة باجة للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 18994, Riyadh 11425, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية55241، الرياض 58002ب .ص

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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168684 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568682 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; services for providing food and drink. خدمات المطاعم، خدمات توفير الطعام والشراب. 

Special condition:  Claiming orange and white colors. مع المطالبة بااللوان البرتقالي واالبيض: اشتراطات خاصة. 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the word (Falafel) if used 
separately from the Mark. 

إذا ( فالفل)ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة : التنازل
 .وردت بمعزل عن العالمة

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: Wahed Falafel Restaurant 
Company 

:التسجيل اسم طالب شركه مطعم واحد فالفل  

lpc oapN ty     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kuwait, Salmiyah, Block (10), Building 
(20646), Shop (Ground level) 

، المحل (42626)، مبنى (52)السالمية، قطعه الكويت، 
 (الطابق االرضي)

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص للملكية الفكريةأبو غزالة  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168561 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568165 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Accommodation reservation services [time share]; agency services 
for the reservation of temporary accommodation; booking of 
accommodation for travellers; booking of campground 
accommodation; booking of hotel accommodation; booking of hotel 
rooms for travellers; booking of restaurant seats; electronic 
information services relating to hotels; hotel reservation services 
provided via the Internet; making reservations and bookings for 
restaurants and meals; providing reviews of restaurants and bars; 
providing travel lodging information services and travel lodging 
booking agency services for travelers; provision of information 
relating to restaurants; provision of information relating to the 
booking of accommodation; reservation services for booking 
meals; restaurant information services; restaurant reservation 
services; temporary accommodation; temporary accommodation 
reservations; travel agency services for booking accommodation; 
travel agency services for booking restaurants; travel agency 
services for reserving hotel accommodation; providing access to a 
database with accommodation information; providing information 
relating to hotels and accommodation; providing information 
relating to restaurants, bars and cafés, providing ratings of hotels 
and accommodation; rating temporary accommodation; 
accommodation ratings; hotel and flight combinations; rating 
holiday accommodation; providing online reviews of restaurants 
and hotels; room booking; online provision of non-downloadable 
electronic publications; publication of directories on the topic of 
tourism; services of a magazine publisher; concert booking; sales 
offices for entertainment events; ticket reservation and booking 
services for entertainment, sport and cultural events. 

؛ خدمات الوكالة لحجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ [المشاركة بالوقت]حجز أماكن اإلقامة 
ي الفنادق؛ حجز غرف حجز أماكن إقامة للمسافرين؛ حجز أماكن التخييم؛ حجز اإلقامة ف

الفنادق للمسافرين؛ حجز طاولة في المطاعم؛ خدمات المعلومات اإللكترونية المتعلقة 
بحجوزات الفنادق؛ خدمات حجز الفنادق المقدمة عبر اإلنترنت؛ خدمات الحجز وحجز 
المطاعم والوجبات؛ توفير انتقادات المطاعم والحانات؛ توفير معلومات اإلقامة وأماكن 

إلقامة للمسافرين؛ توفير المعلومات المتعلقة باختيار المطاعم؛ توفير المعلومات حجز ا
المتعلقة بحجز أماكن اإلقامة؛ خدمات الحجز لحجز وجبات الطعام؛ المعلومات المتعلقة 
بالمطاعم؛ حجوزات المطاعم؛ اإلقامة المؤقتة للضيوف؛ حجز الغرف؛ خدمات وكاالت 

جز المطاعم عن طريق وكاالت السفر؛ خدمات وكاالت السفر لحجز أماكن اإلقامة؛ ح
السفر لحجز اإلقامة في الفنادق؛ توفير الوصول إلى قاعدة البيانات مع معلومات اإلقامة؛ 
توفير المعلومات المتعلقة بالفنادق وأماكن اإلقامة؛ توفير المعلومات المتعلقة بالمطاعم 

ماكن اإلقامة؛ تقييم أماكن اإلقامة المؤقتة؛ والحانات والمقاهي؛ تقديم تقييمات الفنادق وأ
تقييمات أماكن اإلقامة؛ مجموعات الفنادق والرحالت الجوية؛ تقييم أماكن إقامة 

العطالت؛ توفير التعليقات عبر اإلنترنت عن المطاعم والفنادق؛ حجز الغرف؛ توفير 
ت حول موضوع المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ نشر سجال

قطاع السياحة؛ خدمات دور نشر المجالت؛ حجز الحفالت الموسيقية؛ مكاتب المبيعات 
 .لألحداث الترفيهية؛ خدمات حجز التذاكر وحجز الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-175 
Claim Date: 22/02/2019 

 CE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 541-4250: رقم االدعاء

 44/24/4250: تاريخ االدعاء

The registration of this mark does not give owners the right to use 
word (arkhas)(tayaran)if used separately from the mark 

الحق المطلق باستعمال الكلمات ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها : التنازل
 .إذا وردت بمعزل عن العالمة( ارخص طيران)

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: Vuelos Baratos Limited اسم طالب التسجيل فويلوس باراتوس ليمتد:  

lpc oapN ty     : UNITED KIGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-6 Magazine Street, Derry BT48 6HJ, 
Northern Ireland, United Kingdom 

اتش جيه، إيرلندا  6 28ماغازين ستريت، ديري بي تي  1-6
 الشمالية، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168541 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568125 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cafes, Cafeterias, Canteens, Catering (Food and drink), 
Restaurants, Restaurants (Self-service), Snack-bars, Services 
for providing food and drink. 

و ( الطعام و الشراب)المقاهي و  الكافتيريات و المقاصف و خدمات تقديم وتزويد الطعام 
طاعم الوجبات الخفيفة وخدمات تقديم  الطعام و المطاعم و مطاعم الخدمة الذاتية و م

 .الشراب

Special condition:  Claimimg teal color مع المطالبة باللون األخضر المزرق: اشتراطات خاصة 

 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammed Ali Saadeddin 
Company 

:التسجيلاسم طالب  شركة محمد علي سعد الدين  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya, 30th Street, Near Saudi house,  
Riyadh, Saudi Arabia 

الثالثين، قرب البيت السعودي  الرياض، المملكة العليا، شارع 
 العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص للملكية الفكريةأبو غزالة  
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168417 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568254 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cafes; Cafeterias; Catering (Food and drink—); Hotels; 
Restaurants. 

 .المقاهي، الكافتيريات، التزويد بالطعام والشراب، الفنادق، المطاعم

Special condition:  Claiming red, purple, orange, yellow, green 
and black colors. 

مع المطالبة بااللوان االحمر والبنفسجي والبرتقالي واالصفر واالخضر : اشتراطات خاصة
 .واالسود

Date of 26/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

eaaN tpac lppA: The Shaker Arabia 
Company For Food 

:اسم طالب التسجيل شركة الخالط العربية للمواد الغذائية  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jeddah-Alzahra District-Ahmed Alatas 
Street-KSA 

 عنوان طالب التسجيل  السعودية -شارع احمد العطاس -حي الزهراء -جده

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168434 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568282 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; cafe and bar services; cocktail lounge 
services; catering services; night club catering services; 
services for providing food and drink; preparation of foods and 
meals for take away. 

، خدمات (الكوكتيل)خدمات المطاعم، خدمات المقاهي والحانات، خدمات صاالت المشروبات 
تقديم الطعام والشراب، خدمات تقديم الطعام والشراب في النوادي الليلية، خدمات تقديم الطعام 

 .لوجبات الخذها خارج المطعموالشراب، إعداد وتحضير األطعمة وا

Special condition:  Claiming gold and yellow colors مع المطالبة باأللوان الذهبي واألصفر: اشتراطات خاصة 

  

 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: GNAT AND COMPANY 
LIMITED 

:اسم طالب التسجيل كومباني ليمتدجنات اند   

lpc oapN ty     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

، رود 4فيسترا كوربوريت سيرفيسيز سينتر، ويكهامز كاي 
 ، جزر العذارى البريطانية5552تاون، تورتوال، في جي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168409 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568220 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; cafe and bar services; cocktail lounge 
services; catering services; night club catering services; 
services for providing food and drink; preparation of foods and 
meals for take away. 

، خدمات (الكوكتيل)خدمات المطاعم، خدمات المقاهي والحانات، خدمات صاالت المشروبات 
ت تقديم الطعام تقديم الطعام والشراب، خدمات تقديم الطعام والشراب في النوادي الليلية، خدما

 .والشراب، إعداد وتحضير األطعمة والوجبات الخذها خارج المطعم

Special condition:  Claiming gold and yellow colors مع المطالبة باأللوان الذهبي واألصفر: اشتراطات خاصة 

  

 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

eaaN tpac lppA: GNAT AND COMPANY 
LIMITED 

:اسم طالب التسجيل جنات اند كومباني ليمتد  

lpc oapN ty     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

، رود 4فيسترا كوربوريت سيرفيسيز سينتر، ويكهامز كاي 
 ، جزر العذارى البريطانية5552تاون، تورتوال، في جي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168650 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568612 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; Restaurant services (food), bar services, cafés, 
cafeterias, self-service restaurants, continuous service fast-food 
restaurants (snack bars), catering services. 

وخدمات الحانات ( الطعام)خدمات تقديم الطعام والشراب، اإلقامة المؤقتة، خدمات المطاعم 
والمقاهي والكافيتريات ومطاعم الخدمة الذاتية والخدمة المستمرة للوجبات السريعة ( البار)
 .وخدمات توفير وتقديم الطعام والشراب( مطاعم الوجبات الخفيفة)

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

eaaN tpac lppA: LAGARDERE TRAVEL 
RETAIL 

:اسم طالب التسجيل الغاردير ترافل ريتيل  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 52 Avenue Hoche, 75008 Paris, France 14  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 41228افينيو هوش 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168427 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cafes,  Cafeterias,  Canteens,  Catering (Food and drink),  
Restaurants,  Restaurants (Self-service),  Snack-bars, Services 
for providing food and drink. 

المقاهي و الكافيتيريات و المقاصف وخدمات تزويد الطعام و الشراب و المطاعم و مطاعم 
 .الخدمة الذاتية  و مطاعم الوجبات الخفيفة و خدمات تقديم الطعام و الشراب

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Herfy For Food Services 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة هرفي للخدمات الغذائية  

lpc oapN ty     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Morooj District, Next to Baby Shop, 
Riyadh, Saudi Arabia 

حي المروج جوار عالم الطفل، الرياض المملكة العربية 
 السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . مكة، ص، شارع 522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168424 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568242 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bar services; Café services; Cafeteria services; Cake 
decorating; Canteen services; Food and drink catering; Food 
sculpting; Personal chef services; Restaurant services; Self-
service restaurant services; Snack-bar services. 

، خدمات المقاهي، خدمات الكافتيريات، تزيين الكعك، خدمات [البارات]خدمات الحانات 
المقاصف، خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب، النحت على الطعام، خدمات الشيف 

عم، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية، خدمات أماكن بيع الوجبات الشخصي، خدمات المطا
 .الخفيفة

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

eaaN tpac lppA: MOJOE Food Industries اسم طالب التسجيل موجو للصناعات الغذائية:  

lpc oapN ty     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21 El Safa St., Sheraton Buildings, Square 
1101, Plot 6, Cairo, Egypt 

القاهر،  – 6ق 5525ش الصفا، مساكن شيراتون، مربع  45
 مصر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168534 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568182 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant and cocktail bar services  (الكوكتيل)خدمات المطاعم وحانات تقديم المشروبات 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: LAGARDERE TRAVEL 
RETAIL ITALIA S.R.L. 

:اسم طالب التسجيل .ال.آر.اسالجارديري ترافيل ريتيل ايتاليا   

lpc oapN ty     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA FRATELLI BANDIERA 7, 30020 
GAGGIO DI MARCON, VENEZIA, ITALY 

جاجيو دي ماركون، فينيزيا،  82242، 4فيا فراتيلي بانديرا 
 ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص للملكية الفكرية أبو غزالة 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168621 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568645 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant Services. خدمات المطاعم. 

Special condition:  Claiming red, black and white colors مع المطالبة باأللوان األحمر واألسود واألبيض: اشتراطات خاصة 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

eaaN tpac lppA: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings 
LLC 

:اسم طالب التسجيل كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ال ال سي  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, 
USA 

، الواليات 41242كوربوريت درايف، بالنو، تكساس  4522
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168625 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568641 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant Services. خدمات المطاعم. 

 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

eaaN tpac lppA: Kentucky Fried Chicken 
International Holdings 
LLC 

:اسم طالب التسجيل كنتاكي فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ال ال سي  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, 
USA 

، الواليات 41242كوربوريت درايف، بالنو، تكساس  4522
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ص ، شارع مكة،522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168627 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

srevices to provide food and drink   والشرابخدمات تقديم الطعام 

 

Date of 27/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2020  

eaaN tpac lppA: moath rashed  
mohammad al hoshiya 

:اسم طالب التسجيل معاذ ارشيد محمد الحوشيه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa -rashed al ziyoud circle, P.O.Box: 
3209, 11821 

 عنوان طالب التسجيل  55845, 8420:ب.دوار الشهيد راشد الزيود  ، ص -الزرقاء 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3209 -11821 zarqa -rashed al 
ziyoud circle 

ليغعنوان التب دوار الشهيد راشد الزيود -الزرقاء  55845 -8420ب .ص   

Trademark 168398 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 568808 الصنف 
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 MRECeLRlER  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Human hygiene and beauty care; Consultation services relating 
to skin care. 

 .لإلنسان والعناية بالجمال، خدمات استشارية تتعلق بالعناية بالبشرةالرعاية الصحية 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: P&M Cosmetics GmbH & 
Co. KG 

:اسم طالب التسجيل كيه جي .بيه آند ام كوزميتيكس جي ام بي اتش آند كو  

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hafengrenzweg 3, 48155 Munster, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مونستر، ألمانيا 28511، 8هافينغرينزويج 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168413 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 568258 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Consultation and advisory services relating to weight loss, 
weight maintenance, diet programmes, nutrition; dietetic advice; 
diet counselling, advising, mentoring and coaching. 

المتعلقة بفقدان الوزن والحفاظ على الوزن وبرامج الحمية الخدمات االستشارية والمشورة 
الغذائية، المشورة للحمية الغذائية، تقديم المشورة وإسداء المشورة والتوجيه والتدريب 

 .للحمية الغذائية

 

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: Cambridge Nutritional 
Foods Limited 

:اسم طالب التسجيل كامبريدج نيوتريشنال فودز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, 
Northamptonshire, NN17 5LU, United 
Kingdom 

براكي رود، كوربي، نورثامبتون شاير،  52ستافورد هاوس، 
 ال يو، المملكة المتحدة 1 54ان ان 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168645 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 568621 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

oral &maxillofacial head and neck surgery ,cosmetic 
sergery,dental specialtier&dental implants facial care, 

جراحة الوجة والفم والفكين والراس والرقبة وتجميل الوجة وطب وزراعة االسنان والعناية 
 بالوجة

Date of 04/03/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  04/03/2020  

eaaN tpac lppA: Mohamad Amin Al Alim 
AlSartawi Dental 

:اسم طالب التسجيل مركز محمد امين العالم السرطاوي لطب االسنان   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type CLINIC نوع طالب التسجيل عيادة طبيب 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman/Queen Rania St-Dr Mohd Sartawi 
Complex 305, P.O.Box: 1426, 11953 

،   821محمد السرطاوي .مجمع د/شارع الملكة رانيا /عمان
 55018, 5246:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1426 -11953 Amman/Queen 
Rania St-Dr Mohd Sartawi Complex 305 

مجمع /شارع الملكة رانيا /عمان 55018 -5246ب .ص 
 821محمد السرطاوي .د

ليغعنوان التب  

Trademark 168437 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 568284 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Home security monitoring services; consultancy, advisory and 
information services relating to home security monitoring; 
electronic monitoring and security services for residential and 
commercial properties; providing information about safety and 
crime prevention; consultancy, advisory and information 
services relating to home security monitoring; providing a 
website featuring information about safety and crime 
prevention. 

خدمات مراقبة أمن المنازل، خدمات النصح واإلستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة 
وأمن المنازل، المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية،  توفير 

تعلقة باالمن ومنع والوقاية من الجريمة، خدمات االستشارات والنصح المعلومات الم
والمعلومات المتعلقة  بخدمات مراقبة أمن المنازل، توفير موقع يقدم معلومات عن السالمة 

 .ومنع والوقاية من الجريمة

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76900 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: بحق االولويةاالدعاء 
 46022: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:اسم طالب التسجيل .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -ة تالع العلي، عمانهليل، منطق

ليغعنوان التب  

Trademark 168702 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 568424 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Home security monitoring services; consultancy, advisory and 
information services relating to home security monitoring; 
electronic monitoring and security services for residential and 
commercial properties; providing information about safety and 
crime prevention; consultancy, advisory and information 
services relating to home security monitoring; providing a 
website featuring information about safety and crime 
prevention. 

واإلستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة  خدمات مراقبة أمن المنازل، خدمات النصح
وأمن المنازل، المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية،  توفير 

المعلومات المتعلقة باالمن ومنع والوقاية من الجريمة، خدمات االستشارات والنصح 
فير موقع يقدم معلومات عن السالمة والمعلومات المتعلقة  بخدمات مراقبة أمن المنازل، تو

 .ومنع والوقاية من الجريمة

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76899 
Claim Date: 12/02/2019 

 GC: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 46800: رقم االدعاء

 54/24/4250: تاريخ االدعاء

 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, 
Inc. 

:التسجيلاسم طالب  .أمازون تكنولوجيز، إنك  

lpc oapN ty     : 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 08520تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  252
 .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  55505 -052182ب .ص سماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168679 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 568640 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Intellectual property consultancy; licensing of intellectual 
property; monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; copyright management; legal research; 
litigation services; licensing of computer software [legal 
services]; licensing [legal services] in the framework of software 
publishing; alternative dispute resolution services; legal 
document preparation services; legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; legal advice in responding 
to calls for tenders / legal advice in responding to requests for 
proposals [RFPs]; legal watching services; legal consultancy 
relating to patent mapping 

اإلستشارات في مجال الملكية الفكرية، منح التراخيص لحقوق الملكية الفكرية، مراقبة حقوق 
الملكية الفكرية ألغراض المشورة القانونية، إدارة حقوق المؤلف، األبحاث القانونية، خدمات 

خدمات )منح التراخيص  ،(خدمات قانونية)قضائية، منح التراخيص لبرمجيات الكمبيوتر 
بإطار نشر البرمجيات، خدمات حل النزاعات البديلة، خدمات تحضير المستندات ( قانونية

القانونية، الخدمات القانونية المتعلقة بالتفاوض في عقود اآلخرين، المشورة القانونية في 
روض، خدمات المشورة القانونية في الرد على طلبات الع/ الرد على طلبات تقديم المناقصات

 .المراقبة القانونية، اإلستشارات القانونية المتعلقة بتحديد وضع براءات اإلختراعات

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 
Claim Date: 22/03/2019 

 EU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 4250454446: رقم االدعاء

 44/28/4250: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors مع المطالبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيض: اشتراطات خاصة 

 
 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

eaaN tpac lppA: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

:اسم طالب التسجيل "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني   

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Russian Federation, 107076, Moscow, 
Stromynka str., bld.27 

، .، موسكو، سترومينكا اس تي آر524246االتحاد الروسي، 
 44. بي ال دي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  55504 -045522ب .ص أبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص522مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 55504عمان  045522

ليغعنوان التب  

Trademark 168507 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 568124 الصنف 


