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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Nitrogen; anhydrous ammonia; borax; potassium; magnesium 

carbonate; kieselgur; nitric acid; boric acid for industrial 

purposes; sulfuric acid; phosphoric acid; acids; mineral acids; 

magnesite; alkaline earth metals; alkaline metals; ammonium 

nitrate; nitrates; fertilizing preparations; preparations of trace 

elements for plants; saltpeter; sulfur; salts [fertilizers]; salts 
[chemical preparations]; ammoniacal salts; ammonium salts; 

calcium salts; salt, raw; salts of alkaline metals; blue vitriol; 

sulfates; fertilizers; nitrogenous fertilizers; phosphates 

[fertilizers]; phosphorus; horticultural chemicals, except 

fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 

agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; soil conditioning preparations; 

magnesium chloride; chlorides; cultures of microorganisms, 

other than for medical and veterinary use; bacteriological 

preparations, other than for medical and veterinary use; 

biological preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; plant growth regulating preparations; preparations of 

microorganisms, other than for medical and veterinary use; 

gypsum for use as a fertilizer; bentonite; surface active 

chemical agents; flower preservatives; seed preserving 

substances; diatomaceous earth; silicon; silicates. 

النيتروجين، أمونيا ال مائية، بوراكس، بوتاسيوم،كربونات 

الماغنيسيوم،تراب نقاعي، حمض النتريك، حمض البوريك لغايات 

حماض صناعية، حمض الكبريتيك، حمض الفسفوريك، احماض، أ

معدنية، كربونات المغنسيوم البلورية، فلزات التربة القلوية، فلزات قلوية، 
نيترات األمونيوم، نترات، مستحضرات تسميد، مستحضرات من 

العناصر النادرة للنباتات، نترات البوتاسيوم، الكبريت، أمالح 

]أسمدة[،أمالح ]مستحضرات كيميائية[، امالح نشادرية، أمالح 

مالح الكالسيوم، الملح والخام، أمالح الفلزات القلوي، الزاج األمونيوم، أ

األزرق، الكبريتات، المخصبات، اسمدة نيتروجينية، الفوسفات 

)أسمدة(،فسفور، كيماويات البستنة باستثناء مبيدات الفطريات ومبيدات 

األعشاب الضاّرة ومبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات، كيماويات 

الفطريات واالعشاب الضارة والحشائش والحشرات  زراعية عدا مبيدات
والطفيليات، مستحضرات لتكييف التربة، كلوريد الماغنيسيوم، 

كلوريدات، مستنبتات الكائنات الحية الدقيقة بخالف المستخدمة لغايات 

طبية أوبيطرية، مستحضرات بكتيرية بخالف المستخدمة لغايات طبية 

بخالف المستخدمة للغايات الطبية وبيطرية، المستحضرات البيولوجية 

أوالبيطرية، مستحضرات لتنظيم نموالنباتات، مستحضرات من الكائنات 

الحية الدقيقة بخالف المستخدمة لغايات طبية وبيطرية،كبريتات الكالسيوم 

لالستخدام كسماد، بنتونيت، العوامل الكيماوية ذات فاعلية سطحية، مواد 

ذور، تراب دياتومي، سيليكون، حافظة للزهور، مواد حافظة للب
 السيليكات.

 

 

 

 

 

 

 

_ Special condition : Claiming green color  

 

 اشتراطات خاصة :مع المطالبة باللون االخضر

  

Date of 16/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2021  

eaaN tpac lppA: Joint Stock Company "Apatit" "اسم طالب التسجيل: جوينت ستوك كومباني "اباتيت 

lpc oapN ty     : Russian Federation جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل كة اجنبيةشر 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 162622, Russia, Vologda 

Oblast, Cherepovets, 

Severnoye Shosse, 75 

، روسيا، فولوغدا أوبالست، 221211

 57تشيريبوفيتس، سيفرنوي شوس، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179284 Class 1 1 التجاريةرقم العالمة  179284 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

adhesives for industrial purposes; viscose; cement 

for footwear; mastic for leather; mastic for tyres; 

gelatine for industrial purposes; foundry binding 

substances; gum solvents; collodion.  

مواد الصقة لألغراض الصناعية؛ فسكوزي؛ أسمنت لألحذية؛ 

المصطكي للجلد؛ المصطكي لإلطارات؛ الجيالتين لألغراض 

 الصناعية؛ مواد ربط مسبك؛ مذيبات الصمغ؛ كولوديون 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 22/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/06/2021  

eaaN tpac lppA: Dongyang Yongming 

Investment Management Co., 

Ltd. 

دونغيانغ يونغمينغ إنفيستمنت ماندجمنت 

 كو.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 185-2, Hanning West 

Road, Baiyun Street, 

Dongyang, Zhejiang, China  

، هانينغ ويست رود، بايون 1-287نمبر 

 ستريت، دونغيانغ، زهيجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET , PO_BOX: 841153 - 

POSTCODE: 11184 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية   

شارع ام  -عمان  11184 -841153ص.ب

رمز  - 852278صندوق بريد  -عمارة 

 22285بريدي 

ليغعنوان التب  

Trademark 179171 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 179171 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals for use in industry namely, putties and 

other paste fillers; adhesives for industrial 

purposes; chemical preparations for scientific 

purposes, other than for medical or veterinary use; 

chlorides; plastics, unprocessed; polymer resins, 

unprocessed; synthetic resins, 

unprocessed/artificial resins, unprocessed; 

chlorinated polyvinyl chloride resin.  

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة بالتحديد المعاجين 

ومواد الحشو األخرى، مواد الصقة لألغراض الصناعية، 

المستحضرات الكيميائية للغايات العلمية بخالف لالستخدامات 

الطبية أو البيطرية، كلوريدات، بالستيك غير معالج، راتنجات 

ية غير معالجة، البوليمر غير المعالجة، راتنجات اصطناع

 راتنجات البولي فينيل كلوريد المكلورة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA : Lubrizol Advanced Materials, 

Inc.  

 اسم طالب التسجيل: لوبريزول ادفانسد ماتيريالز، انك. 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9911 Brecksville 

Road,Cleveland,Ohio 44141-

3247 USA 

بريكسفيل رود، كليفيالند، اوهايو  0022

 الواليات المتحدة االميركية 55252-8155

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179287 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 179287 الصنف 
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 TECHNICO FLOR 
 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fragrances for use in manufacturing cosmetics, 

perfumes, colognes, creams, lotions, soaps, scrubs, 

hair products, shampoos, hair gels, make up, make 

up removers, sun screen preparations, deodorants, 

candles, incense, air fresheners, room fragrance, 

skin hydrating products, skin cleansing products, 

cleaning and washing preparations, detergents, 

fabric softeners, hydro alcoholic solutions, 

gasoline, not in the nature of essential oils; 

Scented oils for use in the manufacturing of 

cosmetics, perfumes, colognes, creams, lotions, 

soaps, scrubs, hair products, shampoos, hair gels, 

make up, make up removers, sun screen 

preparations, deodorants, candles, incense, air 

fresheners, room fragrance, skin hydrating 

products, skin cleansing products, cleaning and 

washing preparations, detergents, fabric softeners, 

hydro alcoholic solutions, gasoline, not in the 

nature of essential oils; Plant extracts for use in the 

manufacture of cosmetics, perfumes, colognes, 

creams, lotions, soaps, scrubs, hair products, 

shampoos, hair gels, make up, make up removers, 

sun screen preparations, deodorants, candles, 

incense, air fresheners, room fragrance, skin 

hydrating products, skin cleansing products, 

cleaning and washing preparations, detergents, 

fabric softeners, hydro alcoholic solutions, not in 

the nature of essential oils. 

عطور لالستخدام في صناعة مستحضرات التجميل والعطور 

والكولونيا والكريمات والغسوالت )لوشن( والصابون 

والمقشرات ومنتجات الشعر والشامبو وجل الشعر والمكياج 

ت المكياج ومستحضرات واقي الشمس ومزيالت العرق ومزيال

والشموع والبخور ومعطرات الجو ومعطرات الغرفة ومنتجات 

ترطيب البشرة ومنتجات تنظيف البشرة ومستحضرات التنظيف 

والغسيل والمنظفات ومنعمات األقمشة والمحاليل الكحولية 

المائية والبنزين ليس على طبيعة الزيوت األساسية، زيوت 

معطرة لالستخدام في صناعة مستحضرات التجميل والعطور 

والكولونيا والكريمات والغسوالت )لوشن( والصابون 

والمقشرات ومنتجات الشعر والشامبو وجل الشعر والمكياج 

ومزيالت المكياج ومستحضرات واقي الشمس ومزيالت العرق 

والشموع والبخور ومعطرات الجو ومعطرات الغرفة ومنتجات 

ب البشرة ومنتجات تنظيف البشرة ومستحضرات التنظيف ترطي

والغسيل والمنظفات ومنعمات األقمشة والمحاليل الكحولية 

المائية والبنزين ليس على طبيعة الزيوت األساسية، مستخلصات 

نباتية الستخدامها في صناعة مستحضرات التجميل والعطور 

 والكولونيا والكريمات والغسوالت )لوشن( والصابون

والمقشرات ومنتجات الشعر والشامبو وجل الشعر والمكياج 

ومزيالت المكياج ومستحضرات واقي الشمس ومزيالت العرق 

والشموع والبخور ومعطرات الجو ومعطرات الغرفة ومنتجات 

ترطيب البشرة ومنتجات تنظيف البشرة ومستحضرات التنظيف 

ولية والغسيل والمنظفات ومنعمات األقمشة والمحاليل الكح

 المائية ليس على طبيعة الزيوت األساسية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 07/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2021  

eaaN tpac lppA: TECHNICO FLOR اسم طالب التسجيل: تيكنيكو فلور 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc d’Activites, Lot E, 13190 

Allauch, France 

اللو، 28209بارك داكتيفيتيز، لوت اي، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179105 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 179105 الصنف 
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 LYOFAST 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bacterial preparations other than for medical and 

veterinary use; biological preparations, other than 

for medical or veterinary purposes; ferments for 

chemical purposes; plant growth regulating 

preparations; cultures of microorganisms, other 

than for medical and veterinary use; enzymes for 

the food industry; enzyme preparations for the 

food industry; milk ferments for the food industry; 

preparations of microorganisms, other than for 

medical and veterinary use; lactose [raw material]; 

milk ferments for industrial purposes.  

مستحضرات بكتيرية بخالف المستخدمة لغايات طبية أو 

بيطرية، المستحضرات البيولوجية بخالف المستخدمة للغايات 

الطبية أو البيطرية، خمائر لغايات كيميائية، مستحضرات لتنظيم 

نمو النباتات، مستنبتات )زراعات مخبرية( الكائنات الحية 

طرية، إنزيمات الدقيقة بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بي

لصناعة األغذية، مستحضرات إنزيمية لصناعة األغذية، 

مخمرات الحليب للصناعات الغذائية، مستحضرات من الكائنات 

الحية الدقيقة بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية، 

 الالكتوز ]مادة خام[، خمائر الحليب لغايات صناعية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: SACCO srl   اسم طالب التسجيل: ساكو اس ار ال 

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Manzoni 29/A, 22071 

Cadorago (COMO), Italy  

كادوراجو  11952/ايه, 10فيا مانزوني 

 (, ايطاليا مو)كو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179418 Class 1 1 اريةرقم العالمة التج 179418 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fertilizers , natural fertilizer  سماد طبيعي ، اسمدة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/03/2022 الن الجريدة الرسميةاع  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/03/2022  

eaaN tpac lppA: Moder co. For fertilizer 

prductio. Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الحديثة لصناعة االسمدة 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 174- 11512 AMMN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174

 سحاب االردن

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 174- 11512 AMMN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174  

 سحاب االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179309 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 179309 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fertilizers , natural fertilizer   سماد طبيعي ، اسمدة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/03/2022  

eaaN tpac lppA: Moder co. For fertilizer 

production ltd.  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الحديثة لصناعة االسمدة المحدودة 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 174- 11512 AMMN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174

 سحاب االردن

تسجيل عنوان طالب ال  

Applicant for 

Correspondence 
 174- 11512 AMMAN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174  

 سحاب االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179311 Class 1 1 جاريةرقم العالمة الت 179311 الصنف  
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 Foliboost 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fertilizers , natural fertilizer   سماد طبيعي ، اسمدة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/03/2022  

eaaN tpac lppA: MODER CO. FOR 

FERTILIZER PRODUCTIO. 

LTD.  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الحديثة لصناعة االسمدة المحدودة 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 174- 11512 AMMN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174

 سحاب االردن

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 174- 11512 AMMAN 

INDUSTRIAL CITY - 

SAHAB JORDAN 

 -مدينة عمان الصناعية  11512 -174  

 حاب االردنس

ليغعنوان التب  

Trademark 179310 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 179310 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  نات الدها 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (Judran)if used 

separately from the mark 

_______________________________________ا

اصحابها الحق المطلق لتنازل :تسجيل هذه العالمة اليعطي 

 باستعمال الكلمة )جدران ( بمعزل عن العالمه

Date of 11/01/2022 لرسميةاعالن الجريدة ا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/01/2022  

eaaN tpac lppA: Taiba company for the 

manufacture of modern paints  

 اسم طالب التسجيل: شركة طيبة لصناعة الدهانات الحديثة 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company وع طالب التسجيلن ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 380281- 11134 amman - al salt - 

industrial area 

المنطقة  -السلط  -عمان  11134 -380281

 الصناعية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 380281- 11134 amman - al salt 

- industrial area  

 -السلط  -عمان  11134 -380281  

 المنطقة الصناعية 

ليغعنوان التب  

Trademark 179089 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 179089 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wood coatings (paints) coatings paints, paints, 

varnishes , lacquers., colorants 

مواد الدهان ،والورنيش، واللكر،طالءات الخشب )دهانات( 

ء مواد الطالء،واللكر، والورنيش، طالءات )دهانات( مواد الطال

 والورنيش واللكر، مواد التلوين واالصباغ

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use (M A)if used 

separately from the mark 

_______________________________________ا

زل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق لتنا

 ( بمعزل عن العالمهM Aباستعمال )

Date of 04/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2022  

eaaN tpac lppA: Amer Mahmoud Abdullah 

Ismail 

 اسم طالب التسجيل: عامر محمود عبد هللا اسماعيل 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب الردنا: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Al Ameer Hassan 

Street Building No.254 

عمارة رقم -شارع االمير حسن  -عمان 

175 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 620224- 11162 Amman - Al 

Ameer Hassan Street Building 

No.254 

شارع االمير  -عمان  11162 -620224  

 175عمارة رقم -حسن 

ليغعنوان التب  

Trademark 179370 Class 2 2 مة التجاريةرقم العال 179370 الصنف  



13 

 

 

 

  
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wood coatings (paints) coatings paints, paints, 

varnishes , lacquers., colorants 

ت( مواد الدهان ،والورنيش، واللكر،طالءات الخشب )دهانا

مواد الطالء،واللكر، والورنيش، طالءات )دهانات( مواد الطالء 

 والورنيش واللكر، مواد التلوين واالصباغ

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 05/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/07/2022  

eaaN tpac lppA: Amer Mahmoud Abdullah 

Ismail 

 اسم طالب التسجيل: عامر محمود عبد هللا اسماعيل 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Al Ameer Hassan 

Street Building No.254 

620224-11162 

رقم عمارة -شارع االمير حسن  -عمان 

175  -620224-11162 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -  Amman - Al Ameer Hassan 

Street Building No.254 

620224-11162 

 عمارة رقم -شارع االمير حسن  -عمان   -  

  

175-620224-11162 
 

ليغلتبعنوان ا  

Trademark 179369 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 179369 الصنف 
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Goods/Services بضائع/الخدمات التاليةمن اجل ال 

Bleaching and cleaning preparations, detergents 

other than for use in manufacturing operations and 

for medical purposes, laundry bleach, fabric 

softeners for laundry use, stain removers, 

dishwasher detergents; Perfumery; non-medicated 

cosmetics; fragrances; deodorants for personal use 

and animals; Soaps. 

مستحضرات التبييض والتنظيف، منظفات بخالف المستخدمة 

في العمليات التصنيعية ولغايات طبية، مبيض الغسيل، ملينات 

لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي، مزيالت البقع، منظفات 

ر؛ مستحضرات التجميل غير غساالت صحون؛ صناعة العطو

طبية؛ روائح طيبة؛ مزيالت العرق لالستخدام الشخصي 

 والحيوانات؛ صابون.

Special condition : Trademark limited by the 

colors blue,yellow,green,dark blue ,pink abd 

purple 
 

العالمة محددة بااللوان االزرق واالخضر  اشتراطات خاصة :

 دي واالرجوانيالداكن والور
 

  

  

Date of 03/12/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2020  

eaaN tpac lppA: Karahoca Makina Kimya 

Ambalaj Sanayi Ve Ticaret 

Limited Sirketi 

كاراهوكا ماكينا كيميا امباالج سانايي في 

 تيجاريت ليمتد شيركتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address KILIS ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 19 NOLU CD. 

NO:7 KILIS / TURKEY 

نولو  20كيليس اورجانايز سانايي بولجيسي 

 كيليس / تركيا 5سي دي. رقم:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179433 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179433 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetic namely impregnated wet wipes for 

cosmetic purposes; Oils for cleaning purposes; 

Oils for cosmetic purposes; Oils for perfumes and 

scents; Perfumery; Cosmetic preparations for Skin 

care, namely, impregnated wet wipes for cleaning 

face; Cloths impregnated with a detergent for 

cleaning; Tissues impregnated with cosmetic 

lotions; wet wipes  

مستحضرات تجميل والمعني بها مناديل مبللة مشربة لألغراض 

التجميلية؛ زيوت ألغراض التنظيف، زيوت ألغراض التجميل، 

زيوت للعطور والروائح، عطور، مستحضرات التجميل للعناية 

بالبشرة والمعني بها المناديل المبللة المشربة لتنظيف الوجه، 

بة بمنظف لغرض التنظيف، منا ديل ورقية مشربة أقمشة مشرَّ

 بغسوالت )لوشن( تجميلية؛ مناديل مبللة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/02/2021  

eaaN tpac lppA: KARDESLER UCAN 

YAGLAR SANAYI 

ANONIM SIRKETI 

كارديشالر اوتشان ياجالر سانايى أنونيم 

 شيركيتى

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey ة الطالبجنسي تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Inonu Mah.Gebze Plastikciler 

OSB Mah. 42. Sokak No:1. 

Gebze 41400 Gebze Kocaeli 

TURKEY 

اينونو ماه. جيبزي بالستيكشيلير او اس بي 

جيبزي  52599 2سوك. نو: 51اهاليسى م

 تركيا -/ كوجالي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179438 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179438 الصنف 
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 SYMPHONY 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery; perfumes ; toilet water ; eau de parfum 

; eau de Cologne ; bases for flowers perfumes; 

extract of flowers [perfumes]; essential oils; 

cosmetic preparations purposes for skin and lip 

care ; lotions for cosmetic purposes ; beauty masks 

; cosmetic for the hands, face and body, namely, 

serums, beauty gels, oils, creams; soaps ; shower 

gels ; bath gels ; bath oil ; toilet milk for cleansing 

purposes; deodorants for personal use.  

المواد العطرية؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات 

العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ المواد األساسية لعطور 

الزهور مستخلصات الزهور بكونها عطور؛ الزيوت العطرية؛ 

مستحضرات التجميل لغايات العناية بالبشرة والشفاه؛ لوشن 

يل لليدين لغايات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ مستحضرات تجم

والوجه والجسم، تحديدا، األمصال، الجل لغايات التجميل، 

الزيوت، الكريمات؛ الصابون؛ جل االغتسال؛ جل االستحمام؛ 

زيت االستحمام؛ مستحلبات الزينة لغايات التنظيف؛ مزيالت 

 الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : FR 

Claim No : 4673898 

Claim Date : 2020-08-11 

_______________________________________ا

 FRالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 5258808رقم االدعاء : 

 22-98-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 11/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/02/2021  

eaaN tpac lppA: LOUIS VUITTON 

MALLETIER 

 اسم طالب التسجيل: لويس فايتون ماليتير

lpc oapN ty     : France ية الطالبجنس فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, rue du Pont Neuf, 75001 

Paris, France 

باريس،  57992، ريو دو بونت نيوف، 1

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179462 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179462 الصنف 
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 OLAPLEX 
  

 

 

Goods/Services ع/الخدمات التاليةمن اجل البضائ 

Hair care preparations, namely, hair coloring, hair 

relaxers, hair styling products, cosmetics for the 

hair, hair treatments, hair gels, hair creams, hair 

lotions, hair shampoos, hair conditioners, hair 

serum, hair oils, hair sprays, hair mousses, hair 

tonics, hair care preparations, namely, treatment to 

reduce breakage and strengthen hair, and hair 

dyes, preparations for permanent hair waves.  

مستحضرات العناية بالشعر وبالتحديد صبغات الشعر وكريمات 

تجميل تنعيم الشعر منتجات تصفيف الشعر ومستحضرات 

الشعر ومعالجات الشعر وجل الشعر وكريمات الشعر 

وغسوالت )لوشن( الشعر وشامبو الشعر وملطفات الشعر 

وأمصال الشعر وزيوت الشعر وبخاخات مثبتة للشعر وموس 

)رغوة( لتثبيت الشعر ومقويات الشعر ومستحضرات العناية 

 بالشعر وبالتحديد عالج لتقليل التكسر وتقوية الشعر وصبغات

 الشعر ومستحضرات تمويج الشعر الدائمة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:اريخ ايداع الطلبت 04/05/2021  

eaaN tpac lppA: Olaplex, Inc. .اسم طالب التسجيل: اوالبليكس، إنك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1187 Coast Village Road #1-

520, Santa Barbara, California 

93108, USA 

، سانتا 719-2كوست فيليج رود، #  2285

، الواليات 08298باربرا، كاليفورنيا 

 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179404 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179404 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; Mask pack for cosmetic purposes; skin 

moisturizer (cosmetics); functional cosmetics 

being skin care preparations; facial cleansers; skin 

soap; shampoo; cosmetic preparations for body 

care; perfume; cosmetic hand cream.  

مستحضرات التجميل، مجموعة أقنعة لغايات التجميل، مرطب 

الجلد )مستحضرات التجميل(، مستحضرات التجميل الفعالة 

على شكل مستحضرات للعناية بالبشرة، منظفات الوجه، صابون 

للعناية بالجسم، عطر،  البشرة، شامبو، مستحضرات التجميل

 كريم اليد التجميلي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: UCL Co., Ltd. .اسم طالب التسجيل: يو سي إل كو.، ليمتد 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 67, Eoeum 10-gil, Aewol-eup, 

Jeju-si, Jeju-do, 63038, Rep. of 

KOREA 

-إيوب، جيجو-جيل، إيول-29، إيوم 25

 ، جمهورية كوريا28988دو، -سي، جيجو

  عنوان طالب التسجيل

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179411 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179411 الصنف 
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 ACTIVCALM 
 

  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tooth care preparations; oral hygiene preparations; 

tooth cleaning preparations; toothpastes; teeth 

cleaning lotions; preparations for cleaning 

dentures; mouth washes; non-medicated dental 

rinse; non-medicated mouth sprays; breath 

fresheners; breath-freshening strips; throat sprays 

[non-medicated]; dental bleaching gels; teeth 

whitening strips impregnated with teeth whitening 

preparations [cosmetics]; tooth polishes; denture 

polishes; tooth powder; moistened tooth powder; 

disclosing tablets for personal use in indicating 

tartar on the teeth  

مستحضرات العناية باألسنان، مستحضرات لصحة الفم، 

مستحضرات تنظيف األسنان، معاجين األسنان، غسول تنظيف 

األسنان، مستحضرات تنظيف أطقم األسنان، غسول للفم، شطف 

األسنان غير العالجي، بخاخات الفم غير العالجية، معطرات 

، النفس، شرائط منعشة للتنفس، بخاخات للحلق)غير عالجية(

جل تبييض األسنان، شرائط تبييض األسنان مشربة 

بمستحضرات تبييض األسنان) مستحضرات تجميل(، ملمعات 

أسنان، ملمعات أطقم األسنان، مسحوق لألسنان، مسحوق رطب 

لألسنان، حبوب كاشفة إلظهار الترسبات على األسنان 

 لالستعمال الشخصي. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: The Procter & Gamble 

Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة ذا بروكتر آند غامبل كومبني

lpc oapN ty     : United States 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 , USA 

 57191 -بروكتر و غامبل بالزا  2

المتحدة الواليات  -سينسيناتي اوهايو 

 االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
rabie hamzeh 5335- 11183 

amaan 

ليغعنوان التب عمان 11183 -5335 ربيع حمزة   

Trademark 179130 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179130 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air fragrancing preparations; Aloe vera 

preparations for cosmetics purposes; Aromatics 

[essential oils]; Baths (Cosmetic preparations 

for—); Cedarwood (Essential oils of—); Cosmetic 

kits; Cosmetics; Creams (Cosmetic-); Creams 

(Skin whitening -); Deodorants for human beings 

or for animals; Douching preparations for personal 

sanitary or deodorant purposes [toiletries]; Eau de 

Cologne; Dyes (Cosmetic—); Essential oils; 

Ethereal essences; Flowers (Extracts of—) 

[perfumes]; Fumigation preparations [perfumes]; 

Hair lotions; Incense; Ionone [perfumery]; Joss 

sticks; Make-up; Oils for cosmetic purposes; Oils 

for perfumes and scents; Perfumery; Perfumes; 

Scented water; Scented wood; Skin care (Cosmetic 

preparations for—); Sun-tanning preparations 

[cosmetics]; Sunscreen preparations; Toilet water; 

Toiletries; Joss sticks; Fumigation preparations 

[perfumes]; Furbishing preparations; Oils for 

cosmetic purposes; Oils for perfumes and scents.  

مستحضرات تعطير الجو، مستحضرات صبار األلوفيرا 

ألغراض التجميل، عطور ]زيوت عطرية[، مستحضرات 

تجميلية لإلستحمام، زيوت عطرية من خشب األرز، أطقم 

تجميل، مستحضرات تجميل، كريمات تجميلية، كريمات لتبييض 

البشرة، مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان، 

غراض صحية شخصية أو إلزالة مستحضرات اغتسال أل

الروائح الكريهة ]مواد تواليت[، ماء الكولونيا، أصباغ تجميلية، 

زيوت عطرية، خالصات أثيرية، خالصات زهور ]عطور[، 

مستحضرات تبخير ]عطور[، غسوالت )لوشن( للشعر، بخور، 

أيونون ]عطر[، عود البخور، مكياج، زيوت ألغراض التجميل، 

ئح، عطور، روائح عطرية، ماء معطر، زيوت للعطور والروا

خشب معطر، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات 

إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس ]مستحضرات تجميل[، 

مستحضرات الوقاية من الشمس، كولونيا، مواد تواليت، عيدان 

البخور، مستحضرات التبخير ]العطور[، مستحضرات التلميع، 

 يل، زيوت للعطور والروائح. زيوت ألغراض التجم

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming brown and gray colors 

______________________________________ 

 _اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البني والرمادي 

  

Date of 27/05/2021 لجريدة الرسميةاعالن ا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Al Mas National Company اسم طالب التسجيل: شركة الماس الوطنية 

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 22236, Jeddah 3185, 

Albalad District- Gold Street- 

Hasan Saraj Building - third 

floor - Saudi Arabia 

 –، حي البلد 8287، جدة 11182ص.ب 

الدور  -عمارة حسن سراج  -شارع الذهب 

 المملكة العربية السعودية -الثالث 

طالب التسجيل  عنوان  

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية 

 22201عمان  012299ص.ب  11192

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 179408 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179408 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching and cleaning preparations for cosmetic 

use, namely : (facial cleansing gel, body peeling 

and etc.) ; Reed diffusers; Perfumery; Cosmetics, 

namely, skin care products, beauty masks, lotions, 

mascara, foundation creams, lipsticks, eyeshadow, 

make up removers, eye pencils, skin lightening 

creams; fragrances; deodorants for personal use 

and animals; Soaps; Dental care preparation; 

Abrasive preparations; emery cloth; sandpaper; 

pumice stone; abrasive pastes; Polishing 

preparations for leather, vinyl, metal, wood.  

مستحضرات التبييض والتنظيف الستعماالت التجميل وتحديدا 

جل تنظيف الوجه وتقشير الجسم وغيرها؛ موزعات عطرية؛ 

عطور؛ مستحضرات تجميل وهي منتجات العناية بالبشرة ، 

وأقنعة التجميل، والمستحضرات، والماسكارا وكريمات 

األساس، وأحمر الشفاه، وظالل العيون، ومزيالت المكياج، 

قالم العيون، وكريمات تفتيح البشرة؛ معطرات؛ مزيالت وأ

الرائحة لالستخدام الشخصي وللحيوانات؛ صابون؛ 

مستحضرات العناية باألسنان؛ مستحضرات السنفرة؛ قماش 

)سنفرة(؛ ورق سنفرة؛ حجر الخفاف؛ معاجين السنفرة؛ 

 مستحضرات تلميع الجلد والفينيل والمعدن والخشب. 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this trademark 

does not give is owner the exclusive rights to use 

the sentence DEPUIS 1895 if appeared apart from 

the mark. 

_______________________________________ا

مة ال يعطي اصحابها المطلق في لتنازل :ان تسجيل هذه العال

اذا ما ورد بمعزل عن  DEPUIS 1895استخدام عبار ة 

 العالمة

Date of 27/05/2021 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: JCR KOZMETİK 

PERAKENDE 

MAĞAZACILIK TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

جيه سي آر كوزميتيك بيراكيندي 

 ماغازاسيليك تيكاريت أنونيم سيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Asaf Cad. Akbulut Plaza No:1 

Kat:4-5 Seyrantepe Kağıthane 

İstanbul TURKEY 

-5كات:  2أساف كاد. أكبولوت بالزا نمبر:

 سييرانتيبي كاغيتهاني إسطنبول تركيا 7

وان طالب التسجيل عن  

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179320 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179320 الصنف 
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 TECHNICO FLOR 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fragrances and perfumery; Air fragrancing 

preparations; Perfumes; Perfume oils; Liquid 

perfumes; Perfumed powder; Perfumed paste; 

Perfumes in solid form; Perfumes for industrial 

purposes; Perfume oils for the manufacture of 

cosmetic preparations; Essential oils; Oils for 

perfumes and scents; Extracts of flowers being 

perfumes.  

العطور والعطريات، مستحضرات تعطير الهواء، عطور، 

زيوت العطور، عطور سائلة، مسحوق معطر، معجون معطر، 

عطور الصلبة، عطور للغايات الصناعية، زيوت عطرية ال

لصناعة مستحضرات التجميل، الزيوت األساسية، زيوت 

 العطور والروائح، مستخلصات من الزهور كونها عطور. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 07/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2021  

eaaN tpac lppA: TECHNICO FLOR اسم طالب التسجيل: تيكنيكو فلور 

lpc oapN ty     : France ية الطالبجنس فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc d’Activites, Lot E, 13190 

Allauch, France 

اللو، 28209بارك داكتيفيتيز، لوت اي، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179102 Class 3 3 عالمة التجاريةرقم ال 179102 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After shave lotions; almond oil; almond milk for 

cosmetic purposes; aloe vera preparations for 

cosmetic purposes; amber [perfume]; 

antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; 

aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic 

purposes; balms, other than for medical purposes; 

beauty masks; bleaching salts; breath freshening 

sprays; breath freshening strips; cleaning 

preparations; preparations for cleaning dentures; 

cleansers for intimate personal hygiene purposes, 

non medicated; collagen preparations for cosmetic 

purposes; colour removing preparations / color 

removing preparations; cosmetics; dental 

bleaching gels; hair lotions; hair conditioners; 

lacquer removing preparations; laundry 

preparations; make up preparations; make up; 

musk [perfumery]; oils for cleaning purposes; 

perfumes; polishing wax; pomades for cosmetic 

purposes; shampoos; soap; depilatory wax; 

cosmetic creams; polishing creams. 

لوشن )غسول( ما بعد الحالقة، زيت اللوز، حليب اللوز 

ألغراض التجميل، مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية، 

كهرمان ]عطر[، الصابون المضاد للتعرق، المستحضرات 

المضادة للتعرق )ماء للزينة(، عطور ]زيوت عطرية[، 

القابضات )مواد شد البشرة( لغايات التجميل، البلسم )الملطف( 

ما هو للغايات الطبية، أقنعة التجميل، أمالح تبييض،  خالف

رذاذ )سبراي( تلطيف رائحة األنفاس، أشرطة إلنعاش رائحة 

الفم، مستحضرات للتنظيف، المستحضرات لتنظيف أطقم 

األسنان االصطناعية، المطهرات لغايات النظافة الشخصية 

الحميمية غير الطبية، مستحضرات الكوالجين الستخدامات 

تجميل، مستحضرات إزالة األلوان، مستحضرات التجميل، جل ال

)هالم( تبييض األسنان، غسول )لوشن( الشعر، مستحضرات 

ترطيب )تلطيف( الشعر، مستحضرات إزالة اللك )اللكر/ طبقة 

المعة(، مستحضرات غسل المالبس، مستحضرات المكياج، 

المكياج، مسك ]لصناعة العطور[، الزيوت الستخدامات 

ظيف، العطور، شمع التلميع، مراهم ألغراض التجميل، التن

الشامبو، الصابون، الشمع الزالة الشعر، الكريمات التجميلية، 

 كريمات التلميع.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming green and white 

colors. 

_______________________________________ 

 اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالبيض.

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم 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 Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179426 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179426 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After shave lotions; almond oil; almond milk for 

cosmetic purposes; aloe vera preparations for 

cosmetic purposes; amber [perfume]; 

antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; 

aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic 

purposes; balms, other than for medical purposes; 

beauty masks; bleaching salts; breath freshening 

sprays; breath freshening strips; cleaning 

preparations; preparations for cleaning dentures; 

cleansers for intimate personal hygiene purposes, 

non medicated; collagen preparations for cosmetic 

purposes; colour removing preparations / color 

removing preparations; cosmetics; dental 

bleaching gels; hair lotions; hair conditioners; 

lacquer removing preparations; laundry 

preparations; make up preparations; make up; 

musk [perfumery]; oils for cleaning purposes; 

perfumes; polishing wax; pomades for cosmetic 

purposes; shampoos; soap; depilatory wax; 

cosmetic creams; polishing creams. 

لوشن )غسول( ما بعد الحالقة، زيت اللوز، حليب اللوز 

التجميل، مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية، ألغراض 

كهرمان ]عطر[، الصابون المضاد للتعرق، المستحضرات 

المضادة للتعرق )ماء للزينة(، عطور ]زيوت عطرية[، 

القابضات )مواد شد البشرة( لغايات التجميل، البلسم )الملطف( 

خالف ما هو للغايات الطبية، أقنعة التجميل، أمالح تبييض، 

سبراي( تلطيف رائحة األنفاس، أشرطة إلنعاش رائحة رذاذ )

الفم، مستحضرات للتنظيف، المستحضرات لتنظيف أطقم 

األسنان االصطناعية، المطهرات لغايات النظافة الشخصية 

الحميمية غير الطبية، مستحضرات الكوالجين الستخدامات 

التجميل، مستحضرات إزالة األلوان، مستحضرات التجميل، جل 

( تبييض األسنان، غسول )لوشن( الشعر، مستحضرات )هالم

ترطيب )تلطيف( الشعر، مستحضرات إزالة اللك )اللكر/ طبقة 

المعة(، مستحضرات غسل المالبس، مستحضرات المكياج، 

المكياج، مسك ]لصناعة العطور[، الزيوت الستخدامات 

التنظيف، العطور، شمع التلميع، مراهم ألغراض التجميل، 

الصابون، الشمع الزالة الشعر، الكريمات التجميلية، الشامبو، 

 كريمات التلميع.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming gold color 

_______________________________________ا

 شتراطات خاصة :مع المطالبة باللون الذهبي 

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم 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 Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

Amman-  P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179421 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179421 الصنف 
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 ARNICACTIV 
  

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cosmetics; creams, gels, lotion, patches, mousse, 

balm, all these products for cosmetic use; cosmetic 

preparations for skin care; gels, cosmetic creams 

with cold or hot thermal effects, by cryotherapy or 

thermotherapy action; creams, gels, cosmetic 

lotions intended for the preparation before the 

effort and the recovery after the effort; gels, 

creams, patches impregnated with lotion, gel, 

cream for application on the skin; cosmetic with a 

soothing or repairing effect on the skin.  

تحضرات التجميل، كريمات والمواد الهالمية )جل( مس

والغسوالت )لوشن( والرقع والموس/ رغوه )مثبت( والمرهم 

العطري وجميع هذه المنتجات لالستخدامات التجميلية، 

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، المواد الهالمية )جل( 

لساخنة والكريمات التجميلية ذات التأثيرات الحرارية الباردة أو ا

عن طريق العالج بالتبريد أو العالج الحراري، الكريمات 

والمواد الهالمية )جل( وغسوالت )لوشن( التجميل المعدة 

للتحضير قبل الجهد واالنتعاش )المعافاه( بعد الجهد، المواد 

الهالمية )جل( والكريمات والرقع المشربة بالغسوالت )لوشن( 

لبشرة، مستحضرات والهالم )جل( والكريم للوضع على ا

 التجميل ذات التأثير المهدئ أو المرمم للبشرة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: Cooperation Pharmaceutique 

Francaise En Abrege Cooper 

كوبريشن فارماسيتيك فرانسيس ان ابريج 

 كوبر

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Place Lucien Auvert, 77000 

Melun, France 

ميلون،  55999بليس لوسيان أوفرت، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179419 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179419 الصنف 
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 ETIAXIL 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics and preparations for skin care not for 

medical purposes namely soaps, gels, talcum 

powder for toilet use, creams and lotions, 

deodorants for human beings, antiperspirant and 

antiperspirant for personal use; antiperspirant toilet 

products; toilet preparations not for medical 

purposes; hair lotion.  

مستحضرات التجميل والمستحضرات للعناية بالبشرة ليست 

د الهالمية )جل( وبودرة للغايات الطبية بالتحديد الصابون والموا

)مسحوق( التلك الستخدام التواليت )الزينة( والكريمات 

والغسوالت )لوشن( ومزيالت العرق للبشر ومضادات التعرق 

ومضادات التعرق لالستخدام الشخصي، منتجات التواليت 

المضادة للعرق، مستحضرات التواليت ليست للغايات الطبية، 

 غسوالت )لوشن( للشعر. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: Cooperation Pharmaceutique 

Francaise En Abrege Cooper 

كوبريشن فارماسيتيك فرانسيس ان ابريج 

 كوبر

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Place Lucien Auvert, 77000 

Melun, France 

ون، ميل 55999بليس لوسيان أوفرت، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179097 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179097 الصنف 
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 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery, essential oils, toilet water, incense.   .عطور وزيوت عطرية وماء تواليت )عطر مخفف( وبخور 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming beige and brown 

colors 

 

 _اشتراطات خاصة :مع المطالبة بالاللوان البيج والبني 

  

Date of 27/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/07/2021  

eaaN tpac lppA: Atyab Al Marshoud Co. اسم طالب التسجيل: شركة اطياب المرشود 

lpc oapN ty     : Kuwait جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alrai, Behind Avenues Mall, 

Block (1), Street (3), Building 

(1805), Estate of Kuwait  

(، 2الري، خلف مجمع االفنيوز، قطعه )

 (، دولة الكويت2897(، مبنى )8شارع )

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179212 Class 3 3 جاريةرقم العالمة الت 179212 الصنف  
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 NEUTROGENA GLOW BOOST 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-medicated skincare preparations, namely, 

skin and facial lotions and moisturizers, skin and 

facial cleansers, body scrubs, body wash and body 

soap, skin cleansing wipes and pads, skin toners, 

creams, gels, lotions, body moisturizers, body 

cleansers, toners, astringents, essence, serums, 

under eye serum, polish, and mist; anti-aging 

cream, antiaging gel, anti-aging lotion and 

treatment; sunscreen preparations; Non-medicated 

acne treatments and preparations; disposable wipes 

impregnated with a skin cleanser; makeup 

removing wipes; scrubs, foams; facial masks, 

namely, clay masks, paper masks, and hydrogel 

masks 

مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة، وبخاصة، غسوالت 

)لوشن( ومرطبات للبشرة والوجه، منظفات للبشرة والوجه، 

مقشرات للجسم، غسوالت للجسم وصابون للجسم، مناديل 

ولبادات قطنية لتنظيف البشرة، مقويات وكريمات وجل 

شن( للبشرة، مرطبات للجسم، منظفات ومنشطات وغسوالت )لو

وقابضات وخالصات وسيروم للجسم، سيروم وملمعات ورذاذ 

لمنطقة تحت العين ؛ كريم مضادة للشيخوخة، جل مضاد 

للشيخوخة ، غسوالت )لوشن( وعالجات مضادة للشيخوخة؛ 

مستحضرات واقية من الشمس؛ عالجات ومستحضرات لحّب 

يل تستخدم لمرة واحدة مبللة بمنظف الشباب غير طبية؛ مناد

للبشرة؛ مناديل إلزالة المكياج، مقشرات، رغوة؛ أقنعة للوجه، 

 وبخاصة أقنعة الطين واألقنعة الورقية وأقنعة الهالم المائي. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/08/2021  

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

lpc oapN ty     : United States لبجنسية الطا 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 U.S.A. 

ون جونسن آند جونسن بالزا, نيو 

الواليات  98088برونزويك, نيوجيرسي، 

 لمتحدة االمريكيةا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Baianat Intellectual Property 

910580- 11191 Building No. 8 , 

Salheen Destruct Amman - 

Jordan 

 11191 -910580 بيانات للملكية الفكرية 

، حي الصالحين ، شارع محمد 8رقم بناية 

 هليل عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179194 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179194 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing 
false eyelashes; adhesives for affixing false hair; adhesives for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; air fragrance reed diffusers; 
air fragrancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; 
almond oil; almond soap; aloe vera preparations for cosmetic 

purposes; alum stones [astringents], amber [perfume], ammonia 
[volatile alkali] [detergent], antiperspirant soap; antiperspirants 
[toiletries], antistatic preparations for household purposes; 
aromatics [essential oils]; astringents for cosmetic purposes, badian 
essence, balms, other than for medical purposes; bases for flower 
perfumes; bath preparations, not for medical purposes, bath salts, 
not for medical purposes; beard dyes; beauty masks; bergamot oil; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 

bleaching preparations [decolorants] for household purposes; 
bleaching salts, bleaching soda; breath freshening preparations for 
personal hygiene; breath freshening sprays; breath freshening strips; 
cake flavorings [essential oils]; cakes of toilet soap; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; carbides of metal 
[abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; 
cleaning chalk; cleaning preparations; cleansers for intimate 
personal hygiene purposes, non medicated; cleansing milk for toilet 
purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; 

cobblers' wax; collagen preparations for cosmetic purposes; 
colorants for toilet purposes; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; color-removing preparations; 
corundum [abrasive]; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care, 
cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetics; cosmetics 
for animals; cosmetics for children; cotton sticks for cosmetic 

purposes; cotton wool for cosmetic purposes; creams for leather; 
decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, other than 
for use in manufacturing processes; dental bleaching gels; 
dentifrices; denture polishes; deodorants for human beings or for 
animals; deodorants for pets; deodorant soap; depilatory 
preparations; depilatory wax; descaling preparations for household 
purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes; diamantine [abrasive]; douching 

preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 

قماش )سنفرة(؛ ورق )سنفرة(؛ مواد سنفرة؛ مواد الصقة لوضع الرموش الصناعية؛ 
مواد الصقة لتثبيت الشعر المستعار؛ مواد الصقة لغايات التجميل ، لوسيون بعد 
الحالقة؛ معطر الجو و عيدان معطرة؛ مستحضرات تعطير الهواء؛ حليب اللوز 

للوز؛ مستحضرات الصبار ألغراض ألغراض التجميل؛ زيت اللوز؛ صابون ا
التجميل؛ أحجار الشب ]القابضون[ ، العنبر ]العطر[ ، األمونيا ]القلوي المتطاير[ 

]المنظفات[ ، الصابون المضاد للعرق؛ مضادات للعرق ]مواد زينة[، مستحضرات 
مضادة للكهرباء الساكنة لألغراض المنزلية؛ مواد عطرية ]زيوت عطرية[؛ قابضات 

ألغراض التجميل، عطر الباديان، المسكنات لغير األغراض الطبية؛ قواعد  لألوعية
لعطور الزهور؛ مستحضرات االستحمام ، ليست لألغراض الطبية ، أمالح االستحمام 

، وليس لألغراض الطبية؛ أصباغ اللحي؛ أقنعة تجميلية؛ زيت البرجموت؛ 
ستحضرات التبييض مستحضرات إزالة لون ]مزيالت ألوان[ ألغراض التجميل؛ م

]مزيالت اللون[ لألغراض المنزلية؛ أمالح إلزالة األلوان، صودا إلزالة األلوان؛ 
مستحضرات منعشة للنفس للنظافة الشخصية؛ رذاذات إلنعاش رائحة الفم؛ شرائط 

منعشة للتنفس؛ نكهات الكيك ]زيوت عطرية[؛ قطع من صابون الزينة؛ الهواء 
ظيف والغبار؛ كربيدات المعادن ]سنفرة[؛ المضغوط المعلب ألغراض التن

مستحضرات التنظيف الكيميائية لألغراض المنزلية؛ طباشير تنظيف؛ مستحضرات 
تنظيف؛ منظفات الغراض النظافة الشخصية الحميمة ، بدون عالج؛ حليب منظف 

ألغراض الزينة؛ قطع قماش مشربة بمنظفات للتنظيف؛ شمع اإلسكافي؛ مستحضرات 

غراض التجميل؛ ملونات ألغراض الزينة؛كيماويات لتنصيع األلوان الكوالجين أل
لألغراض المنزلية ]للمغاسل[؛ مستحضرات إزالة ألوان؛ كوراندم )سنفرة(؛ كريمات 

التجميل؛صبغات التجميل؛ أطقم تجميل؛ أقالم التجميل؛ مستحضرات التجميل 
ية بالبشرة ، للحمامات؛ مستحضرات تجميل للرموش؛ مستحضرات التجميل للعنا

مستحضرات التجميل ألغراض التخسيس ، مستحضرات التجميل؛ مستحضرات 
التجميل للحيوانات؛ مستحضرات تجميل لالطفال؛ أعواد قطن ألغراض التجميل؛ 

أعواد قطنية ألغراض التجميل؛ كريمات للجلد المدبوغ؛؛ نقالت زينة الغراض 
عمليات التصنيع؛ جل لتبييض تجميلية؛ مزيالت الشحوم ، بخالف المستخدمة في 

عات أطقم األسنان؛ مزيالت العرق للبشر أو للحيوانات؛  األسنان؛ منظفات أسنان ؛ ُملَّمِّ
صابون إلزالة الرائحة؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ شمع مزيل للشعر؛ مستحضرات 

إزالة الترسبات لألغراض المنزلية؛ المنظفات ، بخالف استخدامها في عمليات 
األغراض الطبية؛ ديامانتين )سنفرة(؛ مستحضرات الغسل لألغراض التصنيع و

الصحية الشخصية أو مزيل العرق ]أدوات النظافة[؛ مستحضرات التنظيف 
الجاف؛عوامل تجفيف آلالت غسيل األطباق؛ الشامبو الجاف؛ ماء الكولونيا؛ مسحوق 

ية من خشب )سنفرة(؛ قماش )سنفرة(؛ ورق )سنفرة(؛ زيوت عطرية؛ الزيوت األساس
األرز؛ زيوت أساسية من الكباد؛ زيوت الليمون؛ زيوت اثيرية؛ خالصات زهور 

]عطور[؛ مستحضرات تجميل الحواجب؛ أقالم الحواجب؛غسول للعين ليس 
لألغراض الطبية؛ ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ رموش مستعارة؛ 

مع األرضيات؛ مزيالت أظافر مستعارة؛ منكهات للمشروبات ]زيوت عطرية[؛ ش
شمع األرضيات ]مستحضرات جلي[؛ المنكهات الغذائية ]الزيوت األساسية[؛ 

مستحضرات تبخير ]عطور[؛ مستحضرات تلميع؛ زيت نبات الُجلثيريا؛ جيرانيول 

Date of 24/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/08/2021  
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Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  
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dry-cleaning preparations; drying agents for dishwashing machines; 
dry shampoos; eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; 
essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils of citron; 
essential oils of lemon; ethereal essences; extracts of flowers 

[perfumes]; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; eye-washes, not 
for medical purposes; fabric softeners for laundry use; false 
eyelashes; false nails; flavorings for beverages [essential oils]; floor 
wax; floor wax removers [scouring preparations]; food flavorings 
[essential oils]; fumigation preparations [perfumes]; furbishing 
preparations; gaultheria oil; geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; 
greases for cosmetic purposes; grinding preparations; hair 
conditioners; hair dyes; hair lotions; hair spray; hair straightening 
preparations; hair waving preparations; heliotropine; henna 

[cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic purposes; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; 
jasmine oil; Javelle water, joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; 
laundry preparations; laundry soaking preparations; laundry starch; 
lavender oil; lavender water; leather bleaching preparations; lip 
glosses; lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; make-up 

removing preparations; mascara; massage candles for cosmetic 
purposes; massage gels, other than for medical purposes; mint 
essence [essential oil]; mint for perfumery; mouthwashes, not for 
medical purposes; musk [perfumery]; mustache wax; nail art 
stickers; nail care preparations; nail polish; nail varnish removers; 
neutralizers for permanent waving; non-slipping liquids for floors; 
non-slipping wax for floors; oil of turpentine for degreasing; oils 
for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes 

and scents; oils for toilet purposes; paint stripping preparations; 
pastes for razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; phytocosmetic preparations; polish for furniture 
and flooring; polishing creams; polishing paper; polishing 
preparations; polishing rouge; polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
preparations for cleaning dentures; preparations for unblocking 
drain pipes; preparations to make the leaves of plants shiny; 

preservatives for leather [polishes]; pumice stone; quillaia bark for 
washing; rose oil; rust removing preparations; sachets for 
perfuming linen; safrol; sandpaper; scented water; scented wood; 
scouring solutions; shampoos; shampoos for animals [non-
medicated grooming preparations]; shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations]; shaving preparations; shaving 
soap; shaving stones [astringents]; shining preparations [polish]; 
shoe cream; shoemakers' wax; shoe polish; shoe wax; silicon 

carbide [abrasive]; skin whitening creams; smoothing preparations 
[starching]; smoothing stones; soap; soap for brightening textile; 
soap for foot perspiration; soda lye; stain removers; starch glaze for 
laundry purposes; sunscreen preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; tailors' wax; talcum powder, for toilet use; teeth 
whitening strips; terpenes [essential oils]; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; toiletry preparations; toilet water; tripoli stone for 
polishing; turpentine for degreasing; vaginal washes for personal 

sanitary or deodorant purposes; varnish-removing preparations; 
volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations; washing 
soda, for cleaning; wax for parquet floors; whiting; windshield 
cleaning liquids 

)كحول عطري(؛ قماش زجاجي ]قطعة قماش كاشطة[؛ مواد شحمية ألغراض 
اغ للشعر؛ كريمات الشعر؛ رذاذ التجميل؛ مستحضرات طحن؛ مكيفات الشعر؛ أصب

للشعر؛ مستحضرات تمليس الشعر؛ مستحضرات تمويج الشعر؛ هليوتروبين؛ الحناء 
]صبغة مستحضرات التجميل[؛ مستخلصات عشبية ألغراض التجميل؛ فوق أكسيد 

الهيدروجين ألغراض التجميل؛ بخور؛ أيونون ]عطر[؛ زيت الياسمين؛ ماء جافيل ، 
ت إزالة الالكية؛ مبيض لغسيل المالبس؛ صبغة زرقاء عيدان جوس؛ مستحضرا

ع لغسيل المالبس؛ مستحضرات للغسيل المالبس؛ مستحضرات  لغسيل المالبس؛ ُملَّمِّ
نقع لغسيل المالبس؛ نشا لغسيل المالبس؛زيت الخزامي )الالفندر(؛ ماء الخزامي 

ء لطالء الشفاه؛ )الالفندر(؛ مستحضرات إزالة لون الجلد المدبوغ؛ ملمع الشفاه؛ غطا
طالء الشفاه؛ مناديل ورقية مشربة بلوسيونات تجميلية؛مكياج؛ مساحيق مكياج؛ 

مستحضرات مكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ مسكارا؛ شموع التدليك ألغراض 
التجميل؛ جل التدليك ، لغير األغراض الطبية؛خالصة النعناع ]زيت عطري[؛نعناع 

يس لألغراض الطبية؛ مسك ]لصناعة العطور[؛ لصناعة العطور؛ غسول الفم ، ل
ع أظافر؛  شمع للشوارب؛ ملصقات فن األظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ُملَّمِّ
مزيل طالء أظافر؛ مواد للقضاء على التجعيد الدائم للشعر؛ سوائل مانعة لإلنزالق 

إلزالة  على األرضيات؛ أنواع شمع مانعة لألنزالق على األرضيات؛ زيت التربنتين
الشحم؛زيوت ألغراض التنظيف؛ زيوت ألغراض التجميل؛ زيوت للعطور 

والروائح؛ زيوت ألغراض الزينة؛ مستحضرات إزالة الدهان؛ معاجين لشحذ أمواس 
الحالقة؛ مواد عطرية؛ عطور؛ هالم ألغراض التجميل )فازلين(؛ مستحضرات 

ع لألثاث واألرضيات؛ كريمات تلميع؛ ورق تلميع؛ مستحضرات  التجميل النباتية؛ ُملَّمِّ
تلميع؛ أحمر تلميع؛ أحجار تلميع؛ شمع تلميع؛مراهم ألغراض التجميل؛ مزيجات من 

أوراق الورد المجففة المعطرة ]معطرات[؛ مستحضرات لتنظيف أطقم األسنان؛ 
االستعدادات لفك أنابيب الصرف؛ االستعدادات لجعل أوراق النباتات المعة؛ مواد 

عات[؛ حجر الخفاف؛ لحاء شجرة الُكالَّجة للغسيل؛ زيت حافظة للجلد  المدبوغ ]ُملَّمِّ
الورد؛ مستحضرات إزالة الصدأ؛ أكياس لتعطير البياضات؛ سفرول؛ ورق سنفرة؛ 

ماء معطر؛ خشب معطر؛ محاليل َجلْي؛ أنواع الشامبو؛ شامبو للحيوانات 
ليفة ]مستحضرات ]مستحضرات عناية خالية من األدوية[ ؛ شامبو للحيوانات األ

عناية خالية من األدوية[؛ مستحضرات حالقة؛ صابون حالقة؛ أحجار الحالقة 
عات[؛ كريمات لألحذية؛ شمع صانعي األحذية؛  ]القابضة[؛ مستحضرات تلميع ]ُملَّمِّ

عات لألحذية؛ شمع لألحذية؛ كربيد السليكون )سنفرة(؛ كريمات تفتيح البشرة؛  ُملَّمِّ
ية[؛ أحجار تنعيم؛ صابون؛ صابون لتنصيع النسيج؛ صابون مستحضرات تنعيم ]تنش

ع نشوي للغسيل والكي؛  لتعرق األقدام؛ محلول الصودا؛ مزيالت البقع؛ ُملَّمِّ
مستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات لحماية البشرة عند التعرض للشمس 

]مستحضرات تجميل[؛ شمع الخياطين؛ مسحوق التلك للزينة؛ شرائط تبييض 
سنان؛ تربينات ]زيوت عطرية[؛ مناديل ورقية مشربة بلوسيونات تجميلية؛ مناديل األ

مشربة بمستحضرات إزالة المكياج؛ مستحضرات التجميل؛ ماء التواليت )كولونيا(؛ 
حجر طرابلسي للتلميع؛ زيت التربنتين إلزالة الشحوم؛ غسول للمهبل لألغراض 

إزالة الطالء؛ رماد بركاني الصحية الشخصية أو مزيل العرق؛ مستحضرات 
للتنظيف؛ مستحضرات تنظيف ورق الجدران؛ صودا الغسيل للتنظيف؛ شمع 

 ألرضيات الباركيه؛ مسحوق طباشير نقي للتجميل؛ سوائل لتنظيف زجاج السيارات. 
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Goods/Services ع/الخدمات التاليةمن اجل البضائ 

Shampoos for hair; conditioners for hair; shaving 

gels; facial scrubs [cosmetic]; body scrubs 

[cosmetic]; hair sprays; hair gels; cosmetic 

creams; facial creams [cosmetic]; non-medicated 

oils for beard care; non-medicated oils for hair 

care; non-medicated hair serums; pomades for 

cosmetic purposes; styling paste for hair; styling 

powders for hair; cosmetic hair filling powder 

spray for cosmetic purpose; hair wax for styling 

hair; forming creams for hair; tinted gels for hair; 

wax beads for removing body hair; wax strips for 

removing body hair; wax strips for removing facial 

hair; nose cleansing strips for blackhead removal; 

temporary colorings for beard; cosmetic eye 

pencils; fibers for hair filling [cosmetic]; 

temporary hair dyes [cosmetic] deodorants; 

cosmetic hair products, namely thickening creams; 

hair bleaching preparations. 

الشامبو للشعر؛ مكيفات الشعر؛ جل الحالقة؛ مقشرات الوجه 

]مستحضرات التجميل[؛ مقشر الجسم ]مستحضرات التجميل[؛ 

رذاذ )سبراي( للشعر؛ جل الشعر؛ كريمات التجميل؛ كريمات 

ه ]مستحضرات التجميل[؛ زيوت غير طبية للعناية باللحية؛ الوج

زيوت غير طبية للعناية بالشعر؛ مصل الشعر غير طبي؛ مراهم 

ألغراض التجميل؛ مراهم تصفيف الشعر؛ مساحيق تصفيف 

الشعر؛ رذاذ مسحوق تعبئة الشعر التجميلي ألغراض التجميل؛ 

ل ملون شمع الشعر لتصفيف الشعر؛ كريمات تشكيل للشعر؛ ج

للشعر؛ حبات الشمع إلزالة شعر الجسم؛ اشرطة الشمع إلزالة 

شعر الجسم؛ اشرطة الشمع إلزالة شعر الوجه؛ شرائط تنظيف 

األنف إلزالة الرؤوس السوداء؛ ملونات مؤقتة للحية؛ أقالم 

التجميل العين؛ ألياف لتعبئة الشعر ]مستحضرات التجميل[؛ 

تجميل[ ؛ مزيالت صبغات الشعر المؤقتة ]مستحضرات ال

العرق؛ منتجات التجميل للشعر، وهي كريمات سماكة للشعر؛ 

 مستحضرات تبيض الشعر.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 24/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/08/2021  
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Forest, IL 60466, United States 

of America 
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ليغعنوان التب  

Trademark 179149 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179149 الصنف 



32 

 

 

 

 paula dorf 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shampoos, not for medical use; chemical cleaning 

preparations for household purposes; perfumes; 

cosmetics for animals; toothpaste, not for medical 

use; silicon carbide [abrasive]; lipsticks; beauty 

masks; incense; polishing preparations; essential 

oils.  

الشامبو، لالستخدام الغير الطبي؛ مستحضرات التنظيف 

ت التجميل الكيميائية لألغراض المنزلية؛ العطور؛ مستحضرا

للحيوانات؛ معجون األسنان، لالستخدام الغير طبي؛ كربيد 

السيليكون ]جلخ[؛ أحمر الشفاه؛ أقنعة التجميل؛ عطور؛ 

 مستحضرات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2021  

eaaN tpac lppA: LIN TIAN YUAN اسم طالب التسجيل: لين تيان يوان 

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 1701, Unit 1, Building 1, 

Jinqiao Renjia, Niansanli, 

Jinhua, Yiwu, Zhejiang, China 

ياو ، جينك2، بيلدينغ 2، يونيت 2592روم 

رينجيا، نيانسانلي، جينهوا، ييوو، 

 زهيجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179399 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179399 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetic creams for skin care; skin care 

preparations [cosmetics]; facial scrubs; body 

scrubs; lip gloss; lip balm; rouge; cosmetic rouges; 

cosmetic preparations for hair care; perfume; body 

oil; essential oils; cosmetic preparations for the 

nails; mascara; cosmetics for eyelashes; cosmetic 

preparations for eyelashes; soap; cleaning 

preparations; shampoos. 

 
 

 

كريمات التجميل للعناية بالبشرة. مستحضرات العناية بالبشرة 

]مستحضرات التجميل[؛ مقشرات الوجه مقشرات الجسم ملمع 

شفاه؛ مرهم شفتين. شفتين التجميل مستحضرات التجميل للعناية 

بالشعر. عطر؛ زيت الجسم والزيوت األساسية؛ مستحضرات 

للرموش. التجميل لألظافر. المسكرة. مستحضرات تجميل 

 ,.صابون؛ مستحضرات التنظيف الشامبو

 

 

 

Date of 18/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/10/2021  

eaaN tpac lppA: Hind wahid ahmad al jamal  اسم طالب التسجيل: ند وحيد احمد الجمل ه 

lpc oapN ty     : Kuwait جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hawalli st - alsalmiya salem 

mubarak - building 6922 - 1 st 

floor office number 9  

سالم المبارك مبنى  -السالمية  -حولى 

 مكتب  2دور  2011

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 303- 22004 Hawalli st - 

alsalmiya salem mubarak - 

building 6922 - 1 st floor office 

number 9  

سالم  -السالمية  -حولى  22004 -303  

 مكتب  2دور  2011المبارك مبنى 

ليغعنوان التب  

Trademark 179268 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179268 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soaps, perfumes, essential oils and cosmetics 

Beauty masks; cosmetic dyes; cosmetic kits; 

eyebrow pencils; cotton swabs for cosmetic 

purposes; foundation; nail polish base coat; make-

up bases in the form of pastes; cosmetic skin 

lotions; cosmetic hair lotions; make-up removing 

lotions; scented body lotions and creams; lotions, 

creams and preparations for care of the face, body, 

scalp, nails and hair; eyeliner pencils; blush 

pencils; eye pencils; make-up pencils. 

الصابون, العطور, الزيوت العطريه اقنعة تجميلية; اصباغ 

تجميلية; اطقم تجميل; اقالم الحواجب; اعواد قطن الغراض 

التجميل; أساس; أساسات لطالء األظافر; أساسات مكياج على 

شكل معجون; أغسال تجميلية للجلد; أغسال تجميلية للشعر; 

للجسم; أغسال  أغسال إلزالة المكياج; أغسال وكريمات معطَّرة

وكريمات ومستحضرات للعناية بالوجه، والجسم، وفروة 

الرأس، واألظافر، والشعر; أقالم كحل محددة للعين; أقالم أحمر 

 الخدود; أقالم للعيون; أقالم مكياج.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/02/2022  

eaaN tpac lppA: Samer Musallam oqleh 

alalliyyen 

 اسم طالب التسجيل: سامر مسلم عقله العليين 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11138- 11123 amman 11138- 11123 عنوان طالب التسجيل  عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 11138- 11123 amman    11138- 11123  ليغعنوان التب عمان  

Trademark 179270 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179270 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soaps, perfumes, essential oils and cosmetics 

Beauty masks; cosmetic dyes; cosmetic kits; 

eyebrow pencils; cotton swabs for cosmetic 

purposes; foundation; nail polish base coat; make-

up bases in the form of pastes; cosmetic skin 

lotions; cosmetic hair lotions; make-up removing 

lotions; scented body lotions and creams; lotions, 

creams and preparations for care of the face, body, 

scalp, nails and hair; eyeliner pencils; blush 

pencils; eye pencils; make-up pencils. 

الصابون, العطور, الزيوت العطريه اقنعة تجميلية; اصباغ 

تجميلية; اطقم تجميل; اقالم الحواجب; اعواد قطن الغراض 

التجميل; أساس; أساسات لطالء األظافر; أساسات مكياج على 

شكل معجون; أغسال تجميلية للجلد; أغسال تجميلية للشعر; 

للجسم; أغسال  أغسال إلزالة المكياج; أغسال وكريمات معطَّرة

وكريمات ومستحضرات للعناية بالوجه، والجسم، وفروة 

الرأس، واألظافر، والشعر; أقالم كحل محددة للعين; أقالم أحمر 

 الخدود; أقالم للعيون; أقالم مكياج.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/02/2022  

eaaN tpac lppA : Samer Musallam oqleh 

alalliyyen 

 اسم طالب التسجيل: سامر مسلم عقله العليين 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11138- 11123 amman 11138- 11123 عنوان طالب التسجيل  عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 11138- 11123 amman    11138- 11123  ليغعنوان التب عمان  

Trademark 179271 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179271 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soaps, perfumes, essential oils and cosmetics 

Beauty masks; cosmetic dyes; cosmetic kits; 

eyebrow pencils; cotton swabs for cosmetic 

purposes; foundation; nail polish base coat; make-

up bases in the form of pastes; cosmetic skin 

lotions; cosmetic hair lotions; make-up removing 

lotions; scented body lotions and creams; lotions, 

creams and preparations for care of the face, body, 

scalp, nails and hair; eyeliner pencils; blush 

pencils; eye pencils; make-up pencils. 

الصابون, العطور, الزيوت العطريه اقنعة تجميلية; اصباغ 

تجميلية; اطقم تجميل; اقالم الحواجب; اعواد قطن الغراض 

التجميل; أساس; أساسات لطالء األظافر; أساسات مكياج على 

شكل معجون; أغسال تجميلية للجلد; أغسال تجميلية للشعر; 

للجسم; أغسال  أغسال إلزالة المكياج; أغسال وكريمات معطَّرة

وكريمات ومستحضرات للعناية بالوجه، والجسم، وفروة 

الرأس، واألظافر، والشعر; أقالم كحل محددة للعين; أقالم أحمر 

 الخدود; أقالم للعيون; أقالم مكياج.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/02/2022  

eaaN tpac lppA : Samer Musallam oqleh 

Alalliyyen 

 اسم طالب التسجيل: سامر مسلم عقله العليين

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11138- 11123 amman 11138- 11123 عنوان طالب التسجيل  عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 11138- 11123 amman   11138- 11123 ليغعنوان التب االردن -عمان  

Trademark 179272 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179272 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Abrasives; Adhesives for cosmetic purposes; 

After-shave lotion; Air fragrance; Antiperspirant 

soap; soap; Aromatics [essential oils]; Beard dyes; 

Beauty masks; Bleaching preparations [laundry]; 

Creams (Cosmetic-); Breath freshening sprays; 

Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 

Cosmetics; Dental bleaching gels; Dentifrices; 

Denture polishes; Deodorants for human beings or 

for animals; Dyes (Cosmetic—); Essential oils; 

Mouth washes, not for medical purposes; Strips 

(Breath freshening-); toothpaste; Shampoos; 

dentifrices; teeth whitening strips. 

مواد سحج )سَّنفرة؛ لواصق ألغراض التجميل؛ َغسول )لوشن( 

لما بعد الحالقة؛ معطرات الجو؛ صابون مُّضاد للعرق؛ صابون؛ 

ى؛ أقنعة تجميلية؛  عطور ]زيوت عطرية[؛ أصباغ اللِّحَّ

مستحضرات قصر األقمشة ]لغسيل المالبس[؛ كريمات 

بة ب منظف تجميلية؛ رذاذات إلنعاش رائحة الفم؛ أقمشة مشرَّ

لغرض التنظيف؛ مستحضرات تجميل؛ هالم تبييض األسنان؛ 

منظفات أسنان؛ ملمعات أطقم األسنان؛ مزيالت روائح كريهة 

لإلنسان أو الحيوان؛ أصباغ تجميلية؛ زيوت عطرية؛ غسوالت 

للفم ليست لغايات طبية؛ أشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ معاجين 

 ض األسنان.اسنان؛ شامبو؛ منظفات اسنان؛ شرائط تبيي

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : : The registration of this mark does 

not give owners the right to use word (t,brush)if 

used separately from the mark 

 

التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 ( بمعزل عن العالمهt,brushال الكلمة )باستعم

Date of 03/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2022  

eaaN tpac lppA : Serra dermokozmetik ve 

medikal urunler sanayi ve 

ticaret ltd. Sti. 

سيرا ديرموكوزميتك في ميديكال اورونلير 

 سانايي في تيجاريت ال تي دي. اس تي اي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company ع طالب التسجيلنو شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Altunizade Mah. Dadaslar Sok. 

Aydogan Plaza No: 23 K:3 D:8 

Uskudar / Istanbul / TURKEY 

التونزاد ماه. داداسالر سوك. ايدوجان بالزا 

اوشكودار /  8دي:  8كيه:  18ان او: 

 اسطنبول / تركيا

طالب التسجيل  عنوان  

Applicant for 

Correspondence 
 142025- 11814 258king 

abdallah ii street amman-jordan 

 المحامي خلف عبد الكريم السكارنه 

شارع الملك  178 11814 -142025

 االردن-عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179198 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179198 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scented room sprays; scented body sprays; scented 

linen water; washing powder; air fragrance 

preparations; perfumes; bath soap; laundry soap; 

laundry preparations; cosmetic facial preparations; 

cosmetic skin lotions; cosmetic body creams; 

cosmetic preparations for baths; dry-cleaning 

fluids; dry-cleaning preparations; sachets for 

perfuming linen; cosmetic kits; scented fabric 

refresher sprays. 

بخاخات غرف معطَّرة; بخاخ معطَّر للجسم; مياه معطَّرة 

للبياضات; مساحيق غسيل; مستحضرات تعطير الهواء; عطور; 

صابون إستحمام; صابون غسيل; مستحضرات غسيل; 

مستحضرات للوجه ]مستحضرات تجميلية[; أغسال للجلد 

]مستحضرات تجميلية[; كريمات للجسم ]مستحضرات 

جميلية لالستحمام; سوائل التنظيف تجميلية[; مستحضرات ت

الجاف; مستحضرات التنظيف الجاف; اكياس معطرة للبياضات; 

 اطقم تجميل; بخاخات معطَّرة منعشة للقماش

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA: Raed Nabeel Khader 

Abudheim  

 اسم طالب التسجيل: رائد نبيل خضر ابو دهيم 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 427- 11953 Zarqa -Sokhna 427- 11953 عنوان طالب التسجيل  طريق السخنة -الزرقاء 

Applicant for 

Correspondence 
 427- 11953 Zarqa -Sokhna    427- 11953 ليغعنوان التب طريق السخنة  -الزرقاء  

Trademark 179279 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179279 الصنف 
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 L' ERBOLARIO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bath preparations, not for medical purposes; bath 

salts, not for medical purposes; soap; cleaning 

preparations namely cleaning foam,cleaning 

fluid,tooth cleaning preparations baby wips 

impregnated with cleaning preparations cleansing 

milk for toilet purposes; shaving preparations; 

after-shave lotions; shampoos; hair conditioners; 

hair lotions; hair dyes; personal deodorants; 

deodorants for pets; cosmetic preparations for skin 

care; cosmetic creams; beauty masks; oils for 

cosmetic purposes; sunscreen preparations; sun-

tanning preparations [cosmetics]; talcum powder, 

for toilet use; perfumery; air fragrancing 

preparations; essential oils; make-up preparations; 

make-up removing preparations; depilatory 

preparations; sachets for perfuming linen; 

dentifrices; mouthwashes, not for medical 

purposes  

مستحضرات لالستحمام، لغير الغايات الطبية؛ أمالح االستحمام، 

لغير الغايات الطبية؛ الصابون؛ مستحضرات التنظيف تحديدا: 

رغوة التنظيف وسوائل التنظيف مستحضرات تنظيف االسنان 

ومناديل االطفال المبللة المشبعة بمستحضرات التنظيف والمواد 

ضرات الحالقة تحديدا جل المنظفة الستخدامات التواليت ؛ مستح

الحالقة وكريمات الحالقة ورغوة الحالقة وصابون الحالقة 

وبلسم الحالقة وزيوت الحالقة وحجارة الحالقة ؛ لوشن ما بعد 

الحالقة ؛ الشامبو؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ لوشن الشعر؛ 

أصباغ للشعر؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ 

هة للحيوانات األليفة؛ مستحضرات تجميل مزيالت روائح كري

للعناية بالبشرة؛ كريمات التجميل؛أقنعة التجميل؛ زيوت 

ألغراض التجميل؛ مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؛ 

مستحضرات اكتساب اللون األسمر بفعل أشعة الشمس 

)مستحضرات تجميل(؛ مسحوق غبار الطلق، الستخدامات 

حضرات تعطير الجو ؛ الزيوت الزينة؛ المواد العطرية؛ مست

العطرية؛ مستحضرات المكياج؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ 

مستحضرات إزالة الشعر ؛ أكياس معطرة للبياضات؛ منظفات 

 االسنان؛ غسول الفم، لغير الغايات الطبية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 06/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/03/2022  

eaaN tpac lppA: L'ERBOLARIO SOCIETA' 

BENEFIT S.r.l 

 اسم طالب التسجيل: ليربوالريو سوتشيتا بينيفيت اس .آر .ال 

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Viale Milano 74 , 26900 LODI 

ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  , ايطاليا 12099, لودي  55فيالي ميالنو 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 الفكريه سابا وشركاهم للملكيه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179348 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179348 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair Oils, Cosmetics, preparations for 

hair,skin,nails,feet, lashes and eyebrows treatment, 

Shampoo, skin serum Facial & Body Scrub, Hair 

Mask, Eyebrow & Lash Serum, Skin Lightening & 

Moisturizing Creams, Soap perfume for Body and 

hair , breweries, hair treatment, Face Serum, hair 

mask, hair treatment preparations, cleaning 

preparation for household purposes 

شعر زيوت الشعر،مستحضرات التجميل،مستحضرات العنايه بال

والبشره واالظافر واالرجل وااليادي والرموش 

والحواجب،شامبو،سيروم للوجه،السنفره للوجه والجسم،قناع 

الشعر،سيروم للحواجب والرموش،كريمات تفتيح وترطيب 

البشره،صابون، عطور الجسم والجسم،مخمريات،قناع للشعر و 

 مستحضرات العناية بالشعر،مستحضرات تنظيف لغايات منزلية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/06/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2022  

eaaN tpac lppA: khaled abdalla jebril miqdad  اسم طالب التسجيل: خالد عبد هللا جبريل مقداد 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11124- 240664 amman - tla al - 

ali 

 عنوان طالب التسجيل  تالع العلي -عمان  240664 -11124

Applicant for 

Correspondence 
 11124- 240664 amman - tla al - 

ali  

ليغعنوان التب تالع العلي  -عمان  240664 -11124    

Trademark 179288 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179288 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, perfumes, oily mods for cosmetic 

purposes, oils for cosmetic and body purposes, oils 

for perfumes and ats, lotion for cosmetic purposes, 

body lotion, Si..«npoo, cosmetics, body and skin 

scrubs, hair dyes, wipes impregnated with 

cosmetic lotion, hair fixing spray, straightening 

products Hair moisturizing, nail polish, soap, 

beauty masks, oil bath, body oil, cosmetic sprays, 

oil baths, sunscreen, face and body whitening 

cream  

مود دهنية الغراض التجميل .  ٠عطور  ٠مستحضرات تجميل 

زيوت الغراض التجميل والجسم . زيوت للعطور والروائح 

مساحيق  ٠شامبو  ٠لوشن للجسم  ٠لوشن لغايات التجميل 

مناديل مشربة  ٠سنفرة للجسم والبشرة صبغات للشعر  ٠تجميل 

 بخاخ تثبيت الشعر مستحضرات ٠بلوشن مستحضرات التجميل 

 ٠تمليس وترطيب الشعر طالء اظافر . صابون ., اقنعة التجميل 

 ٠بخاخات مستحصرات التجميل  ٠حمام زيت زيت للجسم 

 حمامات زيت . واقي شمس كريم تبييض الوجه والجسم 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/08/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2022  

eaaN tpac lppA: fares mohammad wahba jodi 

al muhtasib  

 اسم طالب التسجيل: فارس محمد وهبه جودي المحتسب 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - dahyat al yasmeen   عنوان طالب التسجيل  ضاحية الياسمين  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 928413- 11190 amman   ز البيان لالستشارات القانونية خالد مرك

 عمان  11190 -928413 الراسنة 

ليغعنوان التب  

Trademark 179262 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179262 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, perfumes, oily mods for cosmetic 

purposes, oils for cosmetic and body purposes, oils 

for perfumes and ats, lotion for cosmetic purposes, 

body lotion, Si..«npoo, cosmetics, body and skin 

scrubs, hair dyes, wipes impregnated with 

cosmetic lotion, hair fixing spray, straightening 

products Hair moisturizing, nail polish, soap, 

beauty masks, oil bath, body oil, cosmetic sprays, 

oil baths, sunscreen, face and body whitening 

cream 

مود دهنية الغراض التجميل .  ٠عطور  ٠مستحضرات تجميل 

زيوت الغراض التجميل والجسم . زيوت للعطور والروائح 

مساحيق  ٠شامبو  ٠لوشن للجسم  ٠لوشن لغايات التجميل 

مناديل مشربة  ٠سنفرة للجسم والبشرة صبغات للشعر  ٠تجميل 

 بخاخ تثبيت الشعر مستحضرات ٠بلوشن مستحضرات التجميل 

 ٠تمليس وترطيب الشعر طالء اظافر . صابون ., اقنعة التجميل 

 ٠بخاخات مستحصرات التجميل  ٠حمام زيت زيت للجسم 

 حمامات زيت . واقي شمس كريم تبييض الوجه والجسم

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/08/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2022  

eaaN tpac lppA: fares mohammad wahba jodi 

al muhtasib  

 اسم طالب التسجيل: فارس محمد وهبه جودي المحتسب 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - dahyat al yasmeen   عنوان طالب التسجيل  ضاحية الياسمين  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 928413- 11190 amman    مركز البيان لالستشارات القانونية خالد

 عمان  11190 -928413 الراسنة 

ليغعنوان التب  

Trademark 179263 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179263 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, perfumes, oily mods for cosmetic 

purposes, oils for cosmetic and body purposes, oils 

for perfumes and scents, lotion for cosmetic 

purposes, body lotion, ‘vampoo, cosmetics, body 

and skin scrubs, hair dyes, wipes “regnated with 

cosmetic lotion, hair fixing spray, zhtening 

products Hair moisturizing, nail polish, soap, 

beauty masks, oil bath, body oil, cosmetic sprays, 

oil baths, sunscreen, face and body whitening 

cream 

مستحضرات تجميل عطور . مود دهنية الغراض التجميل  

زيوت الغراض التجميل والجسم . زيوت للعطور والروائح 

 ٠لوشن لغايات التجميل . لوشن للجسم . شامبو مساحيق تجميل 

مناديل مشربة بلوشن  ٠صبغات للشعر  ٠سنفرة للجسم والبشرة 

بخاخ تثبيت الشعر .مستحضرات  ٠مستحضرات التجميل 

اقنعة التجميل  ٠صابون  ٠مليس وترطيب الشعر طالء اظافر ت

حمام زيت زيت للجسم بخاخات مستحضرات التجميل  ٠

 كريم تبييض الوجه والجسم ٠حمامات زيت واقي شمس 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 07/08/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2022  

eaaN tpac lppA: Saed Ibrahim Hosni Al-Banna   اسم طالب التسجيل: سائد ابراهيم حسني البنا 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - west muqablain , 

mahmoud al-wahsh str , near 

al-zammar  

المقابلين الغربي ش محمود الوحش  -عمان 

 قرب الزمار 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 928413- 11190 amman    مركز البيان لالستشارات القانونية خالد

 عمان  11190 -928413 الراسنة 

ليغعنوان التب  

Trademark 179264 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 179264 الصنف 
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 MOTORCRAFT 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating 

oil; lubricating grease; motor oil; grease for belts 

وت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيوت تزليق؛ شحم تزليق؛ زي

 زيوت للمحركات؛ شحم للسيور

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2021  

eaaN tpac lppA: Ford Motor Company اسم طالب التسجيل: فورد موتور كومباني 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One American Road Dearborn, 

MI 48126 United States of 

America 

ون أميريكان رود , ديربورن , ميتشيجن , 

 الواليات األمريكية األمريكية 58212

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
SMAS Intellectual Property 

P.O.Box910580- 11191 Bldg. 

No. 8, next to Aldor 

Almanthoor Schools Al-

Salheen District, Mohammed 

Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

، بجانب مدارس الدر 8بناية رقم  11191

المنثور، حي الصالحين، شارع محمد هليل، 

 ردناال -منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179196 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 179196 الصنف 
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 ESTER CORE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases; lubricants; oils, greases 

and lubricants for vehicle motors and engines; 

non-chemical additives to motor fuel; dust 

absorbing, wetting and binding compositions, for 

use in the maintenance of vehicle motors and 

engines and all machine motors and engines; fuels 

(including motor spirit) and illuminants; 

candles,wicks for lighting; compositions used as 

binders for fuels, dust binders, fork oil.  

زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيوت وشحوم صناعية 

ومزلقات لمحركات وكائن المركبات؛ إضافات غير كيميائية إلى 

وقود المحركات؛ مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار 

لالستخدام في صيانة محركات ومكائن المركبات وجميع 

محركات ومكائن اآلالت؛ وقود )بما في ذلك وقود المحركات( 

اد إضاءة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ مركبات تستخدم كمثبتات ومو

 للوقود، مثبتات الغبار، زيت لقضبان تثبيت العجالت. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2021  

eaaN tpac lppA: MOTUL   اسم طالب التسجيل: موتول 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 119 BOULEVAARD FELIX 

FAURE 93300 

AUBERVILLIERS FANCE 

 08899بوليفارد فيليكس فور  220

 فرنسا  -اوبرفيلييه 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Baianat Intellectual Property 

P.O.Box910580- 11191 Building 

No. 8 , Salheen Destruct 

Amman - Jordan 

 -910580ص.ب بيانات للملكية الفكرية 

، حي الصالحين ، 8بناية رقم  11191

 ل عمانشارع محمد هلي

ليغعنوان التب  

Trademark 179195 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 179195 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Engine oils,diesel oil,synthetic oil,synthetic grease  زيوت محركات ،زيت ديزل،زيت صناعي،شحم صناعي 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 19/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/04/2022  

eaaN tpac lppA: al'a' aldenn al horani and his 

partener co  

 اسم طالب التسجيل: الدين الحوراني وشريكه عالء 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Qweismeh Al Hakam 

Bin Qaisan Street the Jordanian 

Construction Materials 

Company complex 

عمان ، القويسمة شارع الحكم بن قيصان 

 مجمع شركة المواد العمرانية االردنية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 389- 11732 Amman Qweismeh 

Al Hakam Bin Qaisan Street 

the Jordanian Construction 

Materials Company complex 

عمان ، القويسمة شارع  11732 -389  

الحكم بن قيصان مجمع شركة المواد 

 العمرانية االردنية 

ليغعنوان التب  

Trademark 179117 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 179117 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Disinfectants; Germicides; Air freshners, 

deodorizers, not for personal use. 

المطهرات؛ مبيدات الجراثيم ؛معطرات الهواء ومزيالت 

 الروائح الكريهة لغير االستخدام الشخصي

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : The applicant undertakes to use 

the subject trademark only in combination with his 

registered trademarks in Jordan. 

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :ان مقدم الطلب يتعهد باستعمال هذه العالمة 

 بالتآلف مع عالماته التجارية المسجلة في األردن

________________________________________

Disclaimer : The registration of this trademark 

does not give the owners the exclusive right to use 

the term CITRUS GROVE whenever appearing 

differently or separately from the mark. 

_______________________________________ا

العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال  لتنازل :ان تسجيل هذه

عندما تظهر بشكل مختلف أو  CITRUS GROVEعبارة 

 بمعزل عن العالمة.

Date of 29/07/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2020  

eaaN tpac lppA: The Clorox Company اسم طالب التسجيل: ذي كلوروكس كومباني 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1221 Broadway, Oakland, 

California 94612, USA 

برودواى، اوكالند، كاليفورنيا  2112

 ، الواليات المتحدة االميركية05221

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179450 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179450 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tonics [medicines]; Mineral water for medical 

purposes; Medicinal drinks; Fiber (Dietary -); 

Slimming purposes (Medical preparations for -); 

Vitamin preparations; Gases for medical purposes; 

Chemical conductors for electrocardiograph 

electrodes; Semen for artificial insemination; 

Disinfectants; Solutions for contact lenses; Mediums 

(Bacteriological culture -); Candy, medicated; Protein 

dietary supplements; Lecithin dietary supplements; 

Albumin dietary supplements; Nutritional 

supplements; Mineral food-supplements; Dietetic 

beverages adapted for medical purposes; Dietetic 

substances adapted for medical use; Dietetic foods 

adapted for medical purposes; Lacteal flour for babies; 

Food for babies; Infant formula; Powdered milk for 

babies; Air purifying preparations; medicated animal 

feed; Dietary supplements for animals; Pesticides; 

babies' diapers; Breast-nursing pads; Dental abrasives; 

Diapers for pets; Dietary supplements for promoting 

growth of probiotics; Probiotics preparations for 

medical purposes; Protein supplements.  

قويات ]أدوية[؛ مياه معدنية لغايات طبية؛ شراب دوائي؛  مُّ

ألياف للحمية الغذائية؛ مستحضرات طبية ألغراض 

التنحيف؛ مستحضرات فيتامينية؛ غازات لغايات طبية؛ 

موّصالت كيميائية القطاب مخطط القلب الكهربائي؛ مني 

للتلقيح الصناعي؛ مطهرات؛ محاليل تستخدم للعدسات 

ئل لالستنبات البكتيري؛ سكاكر ممزوجة الالصقة؛ وسا

بمواد طبية؛ مكمالت للحمية الغذائية بروتينية؛ مكمالت 

للحمية الغذائية تحتوي على ليسيثين؛ مكمالت زاللية للحمية 

الغذائية؛ مكمالت معدنية إلى الغذاء؛ مشروبات حمية معدة 

لغايات طبية؛ مواد حمية معدة لإلستخدام الطبي؛ أغذية 

ضع واألطفال[؛ حمية مع دة لغايات طبية؛ دقيق لبني ]للرُّ

أغذية للرضع واألطفال؛ مستحضرات غذائية للرضع؛ 

حليب مجفّف للرضع؛ مستحضرات تنقية الهواء؛ أعالف 

حيوانية معالجة باألدوية؛ مكمالت غذائية للحيوانات؛ 

مبيدات اآلفات؛ حفاضات ]فوط أطفال[؛ وسائد لالرضاع؛ 

حفاضات للحيوانات األليفة؛ المكمالت  مواد حاكة لألسنان؛

الغذائية لتعزيز نمو البروبيوتيك؛ مستحضرات البروبيوتيك 

 لألغراض الطبية؛ مكمالت بروتينية 

________________________________________Prio

rity claim: Claim Country : CN 

Claim No : 47844662 

Claim Date : 2020-07-06 

____________________________________

 CN___االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 55855221رقم االدعاء : 

 92-95-1919تاريخ االدعاء : 

  

Date of 01/10/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2020  

eaaN tpac lppA: Inner Mongolia Yili Industrial 

Group Co., Ltd. 

أندستريال جروب كو.، ال أنير منجوليا ييلي 

 تي دي.

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.1, Jinshan Road, Jinshan 

Development Zone, Hohhot, 

P.R. China 

، جينشان رود، جينشان ديفلوبمنت 2نمبر 

 زون، هوههوت، جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179444 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179444 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

disinfectant; antiseptics; alcohol for 

pharmaceutical purposes; medicinal alcohol.  

 مطهرات ; معقمات ; كحول لغايات صيدالنية; كحول دوائي. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/01/2021  

eaaN tpac lppA: Harry Sanussi اسم طالب التسجيل: هاري سانوسي 

lpc oapN ty     : Indonesia جنسية الطالب اندونيسيا: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jl. Kuta Raya No. 11, Kelapa 

Gading Barat, Jakarta, 

Indonesia 14240 

جادينج ، كيالبا  22جيه اي. كوتا رايا رقم.

 25159بارات ، جاكرتا ،اندونيسيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179378 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179378 الصنف 
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 DENIM FIT 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural insecticides المبيدات الحشرية الزراعية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2021  

eaaN tpac lppA: SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG 

 اسم طالب التسجيل: سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 5978، 25روزينتالشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

ي عمان/ الشميسان 11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179459 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179459 الصنف 
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 DOPALEVO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-Parkinson Drugs األدوية المضادة لمرض باركنسون 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 25/01/2021 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/01/2021  

eaaN tpac lppA: Abdi ?brahim ?laç Sanayi ve 

Ticaret Anonim ?irketi 

أبدي ابراهيم ايالتش ساناي في تيكاريت 

 انونيم سيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Re?itpa?a Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 

34467 Maslak, Istanbul, Turkey 

ريسيتباسا ماهاليسي اسكي بيوكيدير كاديسي 

 ماسالك، اسطنبول، تركيا 85525، 5رقم:

نوان طالب التسجيل ع  

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179449 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179449 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical reagents for medical or veterinary 

purposes; Diagnostic biomarker reagents for 

medical purposes; Chemical preparations for the 

diagnosis of pregnancy; Diagnostic preparations 

for medical purposes; Bacterial preparations for 

medical and veterinary use; Radiological contrast 

substances for medical purposes; Biological 

preparations for medical purposes; Chemical 

diagnostic preparations for medical purposes; 

Reagent paper for medical purposes; Chemical 

conductors for electrocardiograph electrodes. 

الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو البيطرية؛ كواشف 

العالمات البيولوجية التشخيصية لألغراض الطبية؛ 

المستحضرات الكيميائية لتشخيص الحمل؛ مستحضرات 

التشخيص لألغراض الطبية؛ المستحضرات البكتيرية لالستخدام 

الطبي والبيطري؛ مواد التباين اإلشعاعية لألغراض الطبية؛ 

مستحضرات البيولوجية لألغراض الطبية؛ مستحضرات ال

التشخيص الكيميائية لألغراض الطبية؛ ورق كاشف لألغراض 

 الطبية؛ الموصالت الكيميائية لألقطاب الكهربائية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2021  

eaaN tpac lppA: CHONGQING ZYBIO INC. 

LTD. 

 اسم طالب التسجيل: شونغكينغ زيبيو إنك. ليمتد.

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company لتسجيلنوع طالب ا شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-4TH FLOOR, BUILDING 

30, TAIKANG ROAD NO.6, 

BLOCK C OF JIANQIAO 

INDUSTRIAL PARK, 

DADUKOU DISTRICT, 

CHONGQING, CHINA 

، تايكانغ رود 89تي إتش فلور، بيلدينغ 5-

ال ، بلوك سي أوف جيانكياو إندستري2نمبر.

بارك، دادوكو ديستريكت، شونغكينغ، 

 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179333 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179333 الصنف 
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 Ticaclot 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical preparations for the treatment of 

blood and blood producing organs  

 المستحضرات الصيدالنية لعالج الدم واألعضاء المنتجة للدم 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2021  

eaaN tpac lppA: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 

أبدي ابراهيم ايالتش ساناي في تيكاريت 

 انونيم سيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career يلمهنة طالب التسج  

Applicant Address Resitpasa Mahallesi Eski 

Buyukdere Caddesi No: 4, 

34467 Maslak, Istanbul, Turkey 

ريسيتباسا ماهاليسي اسكي بيوكيدير كاديسي 

 ماسالك، اسطنبول، تركيا 85525، 5رقم:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179463 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179463 الصنف 
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 HOLTIGER 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying vermin, insecticides, 

fungicides, herbicides, nematicides.  

مستحضرات قتل الهوام، مبيدات الحشرات والفطريات 

 دات الديدان. واألعشاب الضارة، مبي

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

 اسم طالب التسجيل: سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 5978، 25روزينتالشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179458 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179458 الصنف 
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 HOMENTER 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying vermin, insecticides, 

fungicides, herbicides, nematicides.  

مستحضرات قتل الهوام، مبيدات الحشرات والفطريات 

 واألعشاب الضارة، مبيدات الديديان. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

 اسم طالب التسجيل: سينجينتا كروب بروتيكشين ايه جي

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 5978، 25روزينتالشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179457 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179457 الصنف 
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 CHILLY 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

intimate cleansers and washes for medical 

purposes; vaginal douches for medical purposes; 

disinfectants; medical skin care creams; medicinal 

ointments; disinfectant wipes; antibacterial wipes; 

medical wipes; lotions for pharmaceutical 

purposes; douching preparations for medical 

purposes; antiseptics, impregnated tissues for the 

intimate hygiene, for medical purposes.  

الحساسة لألغراض الطبية، الدش  منظفات وغسول للمناطق

المهبلي لألغراض الطبية، المطهرات، كريمات العناية بالبشرة 

الطبية، المراهم الطبية، مناديل مطهرة، مناديل مضادة للجراثيم 

والبكتيريا، مناديل طبية، غسوالت لألغراض الصيدالنية، 

مستحضرات الغسل )الشطف( لألغراض الطبية، المطهرات 

 المشربة للنظافة الحميمة لألغراض الطبية.  والمناديل

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Societa Italo Britannica L. 

Manetti - H. Roberts & C. 

p.A. 

إتش.  -سوسيتا ايتالو بريتانيكا ال. مانيتا 

 يه.ايه.روبرتس آند سي. ب

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Pellicceria 8, Firenze - 

Italy 

 عنوان طالب التسجيل  الياايط -، فيرينزي 8فيا بيليسيريا 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179401 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179401 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Infant formula; lacteal flour for babies; food for 

babies; powdered milk for babies. 

ضع واألطفال[؛  حليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبني ]للرُّ

 أغذية لألطفال الرضع؛ حليب مجفف لألطفال

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word a LIPIDEif used 

separately from the mark  

_______________________________________ا

لتنازل : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 بمعزل عن العالمه  a LIPIDSباستعمال الرمز 

Date of 08/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/06/2021  

eaaN tpac lppA: Société des Produits Nestlé 

S.A.  

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

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Infant formula; lacteal flour for 

babies; food for babies; 

powdered milk for babies. 

دقيق لبني  حليب األطفال حديثي الوالدة؛

ضع واألطفال[؛ أغذية لألطفال الرضع؛  ]للرُّ

 حليب مجفف لألطفال

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
SABA & CO. 

INTELLECTUAL 

PROPERTY  -  P.O.Box 9421-

11 Beirut, Lebanon  

  - سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش.م.ل.  

 ، بيروت، لبنان 22 -0512ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179347 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179347 الصنف 
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 XOFLO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical products and therapeutic applications for 

regenerative medicine, cosmetics, and tissue 

regeneration, namely, human allograft tissue in the 

form of amniotic patches, amniotic fluid, and 

purified exosomes, all for the regenerative 

treatment of wounds, burns, and soft tissue 

injuries.  

المنتجات الطبية والتطبيقات العالجية للطب التجديدي، 

ومستحضرات التجميل، وتجديد األنسجة، تحديدا، أنسجة الطعم 

كل لصاقات األمنيوسي، والسائل الخيفي البشرية على ش

األمنيوسي، واألكسوزومات المنقاة، وكل هذه المنتجات هي 

لغرض العالج التجديدي للجروح والحروق وإصابات األنسجة 

 اللينة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA : Direct Biologics LLC اسم طالب التسجيل: دايركت بايولوجيكس إل إل سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6070 Telegraph Road, Suite B, 

St. Louis, MISSOURI 

UNITED STATES 63129 

تلغراف رود، سويت بي، سانت  2959

  28210لويس، ميزوري الواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179160 Class 5 5 لصنفا  رقم العالمة التجارية 179160 
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 EXOFLO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical products and therapeutic applications for 

regenerative medicine, cosmetics, and tissue 

regeneration, namely, human allograft tissue in the 

form of amniotic patches, amniotic fluid, and 

purified exosomes, all for the regenerative 

treatment of wounds, burns, and soft tissue 

injuries.  

المنتجات الطبية والتطبيقات العالجية للطب التجديدي، 

ومستحضرات التجميل، وتجديد األنسجة، تحديدا، أنسجة الطعم 

منيوسي، والسائل الخيفي البشرية على شكل لصاقات األ

األمنيوسي، واألكسوزومات المنقاة، وكل هذه المنتجات هي 

لغرض العالج التجديدي للجروح والحروق وإصابات األنسجة 

 اللينة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Direct Biologics LLC اسم طالب التسجيل: دايركت بايولوجيكس إل إل سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6070 Telegraph Road, Suite B, 

St. Louis, MISSOURI 

UNITED STATES 63129 

تلغراف رود، سويت بي، سانت  2959

  28210لويس، ميزوري الواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179159 Class 5 5 م العالمة التجاريةرق 179159 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical products and therapeutic applications for 

regenerative medicine, cosmetics, and tissue 

regeneration, namely, human allograft tissue in the 

form of amniotic patches, amniotic fluid, and 

purified exosomes, all for the regenerative 

treatment of wounds, burns, and soft tissue 

injuries.  

المنتجات الطبية والتطبيقات العالجية للطب التجديدي، 

ومستحضرات التجميل، وتجديد األنسجة، تحديدا، أنسجة الطعم 

الخيفي البشرية على شكل لصاقات األمنيوسي، والسائل 

منيوسي، واألكسوزومات المنقاة، وكل هذه المنتجات هي األ

لغرض العالج التجديدي للجروح والحروق وإصابات األنسجة 

 اللينة.

Disclaimer: The registration of this mark does not 

give owners the right to use  word (BIOLOGICS) 

and use  general drawingif used separately from 

the mark 
 

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق  التنازل:

( والرسم العام  بمعزل عن BIOLOGICSباستعمال الكلمة ) 

 العالمه
 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Direct Biologics LLC اسم طالب التسجيل: يركت بايولوجيكس إل إل سيدا 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6070 Telegraph Road, Suite B, 

St. Louis, MISSOURI 

UNITED STATES 63129 

تلغراف رود، سويت بي، سانت  2959

  28210لويس، ميزوري الواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179161 Class 5 5 جاريةرقم العالمة الت 179161 الصنف  
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 ELZONRIS 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 

treatment of cancer and auto-immune diseases; 

drug delivery agent in the form of infusion for the 

diagnosis and treatment of cancer and auto-

immune diseases; diagnostic reagents for 

medicinal use, namely, for the diagnosis and 

treatment of cancer and auto-immune diseases.  

المستحضرات الصيدالنية لتشخيص وعالج أمراض السرطان 

وأمراض المناعة الذاتية؛ عوامل توصيل الدواء على شكل 

لذاتية؛ تسريب لتشخيص وعالج السرطان وأمراض المناعة ا

الكواشف التشخيصية لالستخدام الطبي، تحديدا: لتشخيص 

 وعالج أمراض السرطان وأمراض المناعة الذاتية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 24/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2021  

eaaN tpac lppA: Stemline Therapeutics, Inc.  .اسم طالب التسجيل: ستيمالين ثيرابيوتكس، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 750 Lexington Avenue, 11th 

Floor New York, NY 10022 

USA 

 22ليكسنغتون افينيو، الطابق  579

الواليات المتحدة  29911نيويورك، ان واي 

 االميركية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179349 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179349 الصنف 
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Goods/Services اليةمن اجل البضائع/الخدمات الت 

Nutritional supplements; mineral food 

supplements; dietary fiber; dietetic foods adapted 

for medical purposes; Food for babies  

مكمالت غذائية؛ مكمالت غذائية معدنية؛ األلياف الغذائية؛ 

أطعمة حمية غذائية مهيأة لألغراض الطبية؛ أغذية لألطفال 

 الرضع 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use the general and 

descriptive words and general drawing separately 

from the mark  

_______________________________________ا

تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق  لتنازل :ان

 باستعمال )الكلمات العامة والوصفية (بمعزل عن العالمة 

Date of 24/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2021  

eaaN tpac lppA: Laboratoires INELDEA  التسجيل: اسم طالب البوراتوار إنيلديا  

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 267 Zone Industrielle 4eme 

Avenue, 10eme Rue – 06510 

Carros - France  

إم رو 29إم أفوني، 5سترييل زون اندو 125

 فرنسا -كاروس  92729 –

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 لصحيح للملكية الفكريةالخيار ا  

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179398 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179398 الصنف 
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 HUMANATIV 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Veterinary preparations; food supplements for 

animals; medicated supplements for animal 

feedstuffs; dietary supplements for animals; 

nutritional supplements for animal foodstuffs; 

vitamin and mineral supplements for animals.  

مستحضرات بيطرية، المكمالت الغذائية للحيوانات، المكمالت 

، العالجية لألعالف الحيوانية، مكمالت حمية غذائية للحيوانات

المكمالت الغذائية لألعالف الحيوانية، مكمالت الفيتامينات 

 والمعادن للحيوانات.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : GB 

Claim No : 3659510 

Claim Date : 2021-06-23 

 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 8270729رقم االدعاء : 

 18-92-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 27/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2021  

eaaN tpac lppA: Humanativ Limited اسم طالب التسجيل: هيوماناتيف ليمتد 

lpc oapN ty     : Ireland جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Netterville, Dowth, Meath, A92 

ER22, Ireland 

، 11اي آر  01نيترفيل، داوث، ميث، ايه 

 أيرلندا

لتسجيل عنوان طالب ا  

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

أبوغزالة بناية  مبنى مجموعة طالل 11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179205 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179205 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apharmaceutical preparation used to treat and 

relieve the pain and symptoms of inflammatory 

disorders caused by rheumatoid arthritis 

,osteoartgritis,ankylosing spondylitis,gout,acute 

and chronic pain and dental surgery  

مستحضر صيدالني يستخدم لعالج وتسكين االم واعراض 

اضطرابات االلتهاب الناجمة عن التهاب المفاصل الرماتويدي 

والفصال العظمي والتهاب الفقار المقسط والنقرس وعالج االآلم 

 والمزمنة وتسكين االم جراحة االسنان الحادة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: ITQAN FOR 

MEDICALLNUSTRIES 

COMP ANY LTD 

شركة اتقان للصناعات الدوائية 

 ذ.م.م)مناطق حرة(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box11163- 630626 

AMMAN  -prince hassan street 

/شارع  عمان 630626 -11163ص.ب

 االمير حسن

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
ALA IBRAHEM MOTLEQ 

ALKAABNEH P.O.Box11163- 

630626 AMMAN 

 عالء ابراهيم مطلق الكعابنة 

 عمان 630626 -11163ص.ب

ليغتبعنوان ال  

Trademark 179382 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179382 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Acetates for pharmaceutical purposes; adhesive plasters / 

sticking plasters; adjuvants for medical purposes; alcohol 
for pharmaceutical purposes; alginate dietary 

supplements; analgesics; antibacterial handwashes; 

antibiotics; antioxidant pills; antiseptic cotton; 

antiseptics; appetite suppressants for medical purposes; 
appetite suppressant pills; aseptic cotton; astringents for 

medical purposes; babies' diapers [napkins] / babies' 

napkins [diapers]; balsamic preparations for medical 
purposes; bandages for dressings; bath preparations for 

medical purposes; breast nursing pads; capsules for 

medicines; casein dietary supplements; chemical 

contraceptives; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemico pharmaceutical preparations; chewing 

gum for medical purposes; cod liver oil; collagen for 

medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; 
compresses; contact lens cleaning preparations; cooling 

sprays for medical purposes; cotton swabs for medical 

purposes / cotton sticks for medical purposes; cream of 
tartar for pharmaceutical purposes; dental mastics; 

deodorants, other than for human beings or for animals; 

detergents for medical purposes; diagnostic biomarker 

reagents for medical purposes; disinfectant soap; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants; 

immunostimulants; infant formula; liniments; lotions for 

pharmaceutical purposes; lotions for veterinary purposes; 
medicated shampoos; medicines for human purposes. 

خالت /نوع من األمالح )أسيتات( لإلستخدام الصيدالني، اللصق 

الطبي، مواد مساعدة )مقويات( لغايات طبية، كحول لغايات 
صيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية تحتوي على ألجينات )نوع من 

األمالح(، المسكنات، غسوالت األيدي المضادة للجراثيم، مضادات 

طن معقم، معقمات، كابتات الشهية حيوية، حبوب مضادة للتأكسد، ق
لغايات طبية، حبوب كبت الشهية، قطن معقم، مواد قابضة )شد 

البشرة( لألغراض الطبية، حفاضات األطفال )مناديل(، 

مستحضرات بلسمية لغايات طبية، الضمادات لغايات التضميد، 
مستحضرات استحمام لألغراض الطبية، لبادات اإلرضاع 

دوية، مكمالت للحمية الغذائية من الكيسن الطبيعي، كبسوالت األ

)أحد انواع البروتين(، مانعات الحمل الكيميائية، مستحضرات 
كيميائية الستخدامات صيدالنية، المستحضرات الكيميائية 

الصيدالنية، علكة لغايات طبية، زيت كبد سمك القد، الكوالجين 

ات لالستخدامات الطبية، كولوديون لغايات صيدالنية، ضماد
ضاغطة، مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة، بخاخات منشطة 

)مبردة/منعشة( لغايات طبية، ماسحات قطنية لألغراض الطبية 

)عصي قطنية صغيرة لغايات طبية، كريم الترتار الستخدامات 
صيدالنية، صمغ مصطكاوى لألسنان، مزيالت الروائح الكريهة 

فات لالستخدامات طبية، لغير استخدامات البشر أو الحيوانات، منظ

كواشف العالمات الحيوية التشخيصية للغايات الطبية، صابون 
مطهر، مطهرات ألغراض صحية، المطهرات، محفزات المناعة، 

حليب األطفال حديثي الوالدة، مراهم مسكنة، غسوالت )لوشن( 

لغايات صيدالنية، الغسوالت )لوشن( لالستخدامات البيطرية، 
 وية لالستخدام البشري.الشامبو الطبي، أد

 

 Special condition : Claiming grey, green, blue and white 

colors. 

 

_اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الرمادي واالخضر 

 واالزرق واالبيض.

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم 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 Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغلتبعنوان ا  

Trademark 179423 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179423 الصنف 
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 ANLENE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dietetic foods, substances, beverages and meal 

replacements adapted for medical use; food for 

babies and infants including milk powder for 

babies and infants; dietary supplements, intended 

to supplement a normal diet or to have health 

benefits; vitamins and vitamin formulations for 

human consumption; mineral supplements for 

foodstuffs; nutritional additives, supplements and 

cultures; plant based protein dietary supplements; 

powdered plant based protein dietary supplements; 

vegan liquid protein supplements; vegan protein 

for use as a nutritional supplement in ready to 

drink beverages; nutritional supplement energy 

bars; energy bars used as nutritional supplements; 

probiotic bars used as dietary supplements; dietary 

food supplements in the nature of ready to eat 

protein bars. 

ات ومنتجات بديلة للوجبات خاصة أطعمة ومواد ومشروب

بالحمية الغذائية لالستخدام الطبي، طعام للرضع واألطفال 

متضمن مسحوق اللبن للرضع واألطفال، مكمالت حمية غذائية 

لتعزيز حمية غذائية أو للتمتع بمنافع صحية، فيتامينات 

وصياغات الفيتامينات لالستهالك البشري، مكمالت من عناصر 

، إضافات عناصر غذائية ومكمالت غذائية معدنية للطعام

وأوساط لالستنبات، مكمالت حمية غذائية للبروتين قائمة على 

النبات، مكمالت حمية غذائية للبروتين قائمة على النبات على 

هيئة مسحوق، مكمالت للبروتين سائلة قائمة على نباتي، بروتين 

بان نباتي لالستخدام كمكمل غذائي في مشروبات جاهزة، قض

طاقة تتضمن مكمالت غذائية، قضبان طاقة مستخدمة كمكمالت 

غذائية، قضبان معززة حيوية )بروبايوتيك( مستخدمة كمكمالت 

حمية غذائية، مكمالت حمية غذائية في صورة قضبان بروتين 

 جاهزة للتناول.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: Fonterra Brands ( Singapore) 

Pte Limited  

 اسم طالب التسجيل: فرونتيرا براندز) سنغابور( بي تي اي ليمتد 

lpc oapN ty     : Singapore جنسية الطالب سنغافورة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 182 Cecil Street, #15-01 

Frasers Tower, Singapore 

069547 

فريزر  92-27سيسل ستريت،281#

 920755تاور،سنغافورة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179127 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179127 الصنف 
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 ETIAXIL 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products for dermatology, 

veterinary and sanitary products; Remedies for 

perspiration.  

المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية والمنتجات البيطرية 

 والصحية، عالجات التعرق. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:داع الطلبتاريخ اي 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: COOPERATION 

PHARMACEUTIQUE 

FRANCAISE EN ABREGE 

COOPER 

كوبريشن فارماسيتيك فرانسيس ان ابريج 

 كوبر

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Place Lucien Auvert, 77000 

Melun, France 

ميلون،  55999بليس لوسيان أوفرت، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179100 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179100 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment and 

the prevention of Alzheimer’s diseases and 

disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment and the prevention of dementia.  

المستحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من أمراض 

واضطرابات الزهايمر، المستحضرات الصيدالنية للعالج 

  والوقاية من الخرف.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : JP 

Claim No : 2021-046285 

Claim Date : 2021-04-15 

_______________________________________ا

 JPالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 952187-1912رقم االدعاء : 

 27-95-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 26/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/07/2021  

eaaN tpac lppA : Eisai R&D Management Co., 

Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: إيساي آر آند دي مانجمنت كو.، ليمتد 

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6-10, Koishikawa 4-Chome, 

Bunkyo-ku, Tokyo,112-8088, 

Japan  

كو، -تشوم، بونكيو -5كوشيكاوا  29 -2

 ، اليابان 8988-221طوكيو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179209 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179209 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment and 

the prevention of Alzheimer’s diseases and 

disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment and the prevention of dementia.  

ة للعالج والوقاية من أمراض المستحضرات الصيدالني

واضطرابات الزهايمر، المستحضرات الصيدالنية للعالج 

 والوقاية من الخرف.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : JP 

Claim No : 2021-046284 

Claim Date : 2021-04-15 

_ا______________________________________

 JPالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 046284-2021رقم االدعاء : 

 27-95-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 26/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/07/2021  

eaaN tpac lppA: Eisai R&D Management 

Co.,Ltd  

 اسم طالب التسجيل: إيساي آر آند دي مانجمنت كو .، ليمتد. 

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6- 10,Koishikawa 4-Chome, 

Bunkyo- ku, Tokyo, Japan 112- 

8088 

كو ،  -تشوم،بونكيو -5كوشيكاوا  2 -29

 8988 - 221طوكيو، اليابان،

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179224 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179224 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cardiovascular diseases and disorders, central 

nervous system diseases and disorders, 

gynecology diseases and disorders, nephrology 

diseases and disorders, rheumatology diseases and 

disorders, urology diseases and disorders; 

diagnosis for predicting susceptibility to preterm 

labor or term delivery, and to ensure the wellbeing 

of both mother and child; tests to measure the 

normal lipid profile, the cholesterol and 

triglyceride composition; tests to determine a 

panel of biomarkers (metabolites) through 

metabolomics dietary products for management of 

patients with chronic kidney disease malnourished 

and renal disease malnourished or at risk of 

malnutrition. 

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات القلب 

واألوعية الدموية وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي 

المركزي وأمراض واضطرابات أمراض النساء وأمراض 

مراض الكلى وأمراض واضطرابات الروماتيزم واضطرابات أ

وأمراض واضطرابات المسالك البولية، كواشف للتنبؤ بقابلية 

الوالدة المبكرة أو فترة الوالدة وضمان عافية كل من األم 

والطفل، أطقم فحص لقياس مستوى الدهون الطبيعي وتكوين 

الكوليسترول والدهون الثالثية، أطقم فحص لتحديد مجموعة من 

المؤشرات الحيوية )المستقلبات( من خالل المنتجات الغذائية 

األيضية إلدارة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى 

المزمنة المصابة بسوء التغذية وأمراض الكلى المصابة بسوء 

 التغذية أو المعرضة لخطر سوء التغذية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 29/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2021  

eaaN tpac lppA: Laboratorios Rubio S.A   اسم طالب التسجيل البوراتوريز روبيو، اس.ايه:  

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industria, 29 - Pol.Ind.Comte 

de Sert, 08755 

CASTELLBISBAL( 

Barcelona), Spain 

بول. اند. كومتي دي سيرت،  - 10اندستريا 

 كاستيبيسبال) برشلونة(، اسبانيا 98577

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179214 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179214 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

vitamin preparations” , nutritional supplements , 

pharmaceutical preparations for skin care , 

nutraceutical preparations for therapeutic or 

medical purposes , mineral food supplements , 

lotions for pharmaceutical purposes , herbal 

extracts for medical purposes , 

مستحضرات فيتامينية , مكمالت التغذية , المستحضرات 

األغذية المدعّمة  الصيدالنية للعناية بالبشرة , مستحضرات

للغايات العالجية أو الطبية , المكمالت الغذائية المحتوية على 

معادن , غسوالت )لوشن(لفايات صيدالنية ,. المستخلصات 

 العشبية لألغراض الطبية ,

 
 

 

 

 

 

  

Disclaimer: : The registration of this mark does not give 

owners the right to use  word (jordan ،zafaran ) used 

separately from the mark 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق  التنازل :

 باستعمال الكلمة ) زعفران ،االردن ( بمعزل عن العالمة

Special conditions: trade mark exclusive colors 

violet and dark red 

وان البنفسجي الفاتح العالمة محددة باالل شروط خاصة :

 واالحمر الداكن

Date of 01/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2021  

eaaN tpac lppA: Adel Bajes Abdel majeed 

Suboh 

 اسم طالب التسجيل: عادل باجس عبدالمجيد صبح

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address amman-arjan-haroon alrashed 

str. 

 عنوان طالب التسجيل  شارع هارون الرشيد-عرجان-عمان

Applicant for 

Correspondence 
 25004- 11142 amman-arjan-

haroon alrashed str. 

شارع -عرجان-عمان 11142 -25004  

 هارون الرشيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179131 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179131 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

impregnated antiseptic or medicated pre-

moistened wipes, moist wipes impregnated with a 

pharmaceutical skin lotion, disinfectant wipes, 

wipes for medical use, namely, disposable 

sanitizing wipes; tissues and wipes impregnated 

with medical skin lotions and creams, disposable 

sanitary napkins made of paper or cellulose for 

babies and children, breast pads, medicated diaper 

rash preventing cream and lotion, medicated 

powder for babies. 

مناديل مشربه معفمه أو مناديل طبيه مبلله مسبفاء مناديل مرطبه 

مشربه بغسوالت )لوشن( البشرة الصيدالنية, مناديل مطهرة. 

مناديل لالستخدام الطبيء والمعني بها المناديل المعقمة التي 

تستخدم لمرة واحدة؛ مناديل و مناديل ورقية مشربة بغسوالت 

ت الصحية التي تستخدم )لوشن( وكريمات صيدالنية حفاضا

لمرة واحدة والمصنوعة من الورق أو السليلوز لألطفال 

واالطفال الرضعء وسادات الثدي للرضاعة؛ كريم ولوشن طبي 

 للوقاية من طفح الجلدي الحفاضات بودرة طبية لألطفال.

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (baby)if used 

separately from the mark 

 

_التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 ( بمعزل عن العالمهbabyباستعمال الكلمة )

Date of 19/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: Burda Bebek Urunleri Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Sirketi 

بوردا بيبيك أورانليري سانايي في تيجاريت 

 أنونيم شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beylikduzu Org. San. Bol. 

Mermerciler San. Sit. 9. Cad. 

No:12 Bodrum 1,2,3 Yakuplu 

Istanbul Turkey 

بيليكدوزو أورج. سان. بول. ميرميرسيلير 

بودروم  21. كاد. ان او :0سان. سيت. 

 ياكوبلو، إسطنبول، تركيا 8.1.2

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -  258king abdallah ii street 

amman-jordan 

 178  - كارنهالمحامي خلف عبد الكريم الس 

 االردن-شارع الملك عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179201 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179201 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

to treat select bacterial infections صيدالني لعالج التهابات البكتيرية المعينة  مستحضر 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:يداع الطلبتاريخ ا 23/09/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career جيلمهنة طالب التس  

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

  عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى 

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179321 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179321 الصنف 



74 

 

 

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Used for heartburn, acid reflux, GERD as well as 

treatment & prevention of stomach ulcers 

مستحضر صيدالني لعالج حرقة المعدة واالرتجاع الحمضي 

 قرحة المعدة .واالرتجاع المعدي المريئي وكذلك عالج ومنع 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب ردناال: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179299 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179299 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Prevention of venous thromboembolic events, 

stroke and systemic embolism. Treatment & 

prevention of deep vein thrombosis and pulmonary 

embolism 

مستحضر صيدالني للوقاية من تجلطات الدم والسكتات 

ة العميقة والتجلطات الدماغية. العالج والوقاية من تجلط األورد

 الرئوية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical industry 

co 

 اسم طالب التسجيل: سنا لصناعة االدويه

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address city/street: amman shafa badran 

ahmad alhajjaj 

 عنوان طالب التسجيل  شفا بدران-عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179328 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179328 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Treatment of essential hypertension   مستحضر صيدالني لعالج ضغط الدم المرتفع 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan البجنسية الط االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179329 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  179329 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

To control high blood sugar in people with type 2 

diabetes 

و السيطرة على ارتفاع السكر في  مستحضر صيدالني لعالج

 (1الدم لدى مرضى السكر ي )النوع 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179326 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179326 الصنف 



78 

 

 

 

  
  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Treatment of major depressive episodes in adults   مستحضر صيدالني لعالج نوبات االكتئاب الكبرى لدى البالغين 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179293 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179293 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olanzapine is indicated for the treatment of 

schizophrenia 

 مستحضر صيدالني لعالج مرض انفصام الشخصية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 رسميةاعالن الجريدة ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 ز صقر عبد العزيز ابو يحيى عبد العزي 

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179323 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179323 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

for the treatment of erectile dysfunction in adult 

males  

مستحضر صيدالني لعالج ضعف االنتصاب لدى الذكور 

 البالغين 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

طالب التسجيل: اسم شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

يغلعنوان التب  

Trademark 179295 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179295 الصنف 
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Goods/Services خدمات التاليةمن اجل البضائع/ال 

To treat the symptoms of schizophrenia, manic 

episodes in Bipolar I Disorder and prevention of 

new manic episodes,  

مستحضر صيدالني لعالج انفصام الذهني وعالج مرض ثنائيه 

 القطب و الهوس 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179290 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179290 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Schizophrenia, bipolar disorder, acute manic 

episodes, and add-on treatment for major 

depressive disorder 

مستحضر صيدالني لعالج الفصام. ونوبات الهّوس المتعلقة 

 باضطراب ثنائي القطب. واالكتئاب

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 د العزيز ابو يحيى عبد العزيز صقر عب 

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179327 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179327 الصنف 



83 

 

 

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

For the treatment of hypercholesterolaemia and 

prevention of cardiovascular events. 

مستحضر صيدالني لعالج ارتفاع الدهنيات في الدم و الوقايه من 

 ٠امراض القلب و الشر اين 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA : sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179324 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179324 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL), chronic 

lymphocytic leukaemia (CLL), rheumatoid 

arthritis, granulomatosis with polyangiitis and 

microscopic polyangiitis.. 

مستحضر صيدالني يستخدم في سرطان الغدد الليمفاوية سرطان 

الدم التهاب المفاصل الروماتويدي الورم الحبيبي مصاحبة 

 التهاب األوعية والتهاب األوعية المجهري

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: عة االدوية ذ.م.مشركة سنا لصنا

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  ،شارع احمد الحجاج  عمان،شفا بدران

Applicant for 

Correspondence 
 135- 11118 Jubeha -yajooz str 

125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

االيوب -ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135

 197مكتب -217سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179296 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179296 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Treatment of adult patients with relapsing 

remitting multiple sclerosis  

مستحضر صيدالني عالج المرضى البالغين الذين يعانون من 

 انتكاس التصلب . المتعدد

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA : sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179298 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179298 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antidepressant; treatment of major depressive 

episodes, panic disorder, social anxiety disorder, 

generalized anxiety disorder, obsessive-

compulsive disorder. 

مستحضر صيدالني لعالج نوبات االكتئاب الكبرى واضطراب 

 الهلع و القلق االجتماعي القلق العام و الوسواس القهري.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

م طالب التسجيل:اس شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179294 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179294 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

To control high blood sugar in people with type 2 

diabetes 

على ارتفاع السكر في مستحضر صيدالني لعالج و السيطرة 

 (1الدم لدى مرضى السكري )النوع 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ياجوز  ش-الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179289 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179289 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Indicated for the treatment of Vitamin B12 

deficiency and peripheral neuropathy.  

و اعتالل  21مستحضر صيدالني لعالج نقص فيتامين ب 

 األعصاب الطرفية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179292 Class 5 5 نفالص  رقم العالمة التجارية 179292 
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Goods/Services ليةمن اجل البضائع/الخدمات التا 

Antibiotic; used to treat select bacterial infections. مستحضر صيدالني لعالج االلتهابات البكتيرية المعينة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179291 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179291 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Treatment of essential hypertension in adults 

&prevention cardiovascular incidences 

ط الدم لدى البالغين مستحضر صيدالني عالج ارتفاع ضغ

 والوقاية من امراض القلب والشراين

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: لصناعة االدوية ذ.م.مشركة سنا 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  دران ،شارع احمد الحجاج عمان،شفا ب

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179322 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179322 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

treatment of essential hypertension in adults   مستحضر صيدالني لعالج ضغط الدم العالي لدى البالغين 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: sana pharmaceutical Industry 

co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سنا لصناعة االدوية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman shafa badran,ahmad 

alhajjaj str 

 عنوان طالب التسجيل  عمان،شفا بدران ،شارع احمد الحجاج 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box135- 11118 Jubeha -

yajooz str 125 ,205 

 عبد العزيز صقر عبد العزيز ابو يحيى  

-ش ياجوز -الجبيهة  11118 -135ص.ب

 197مكتب -217االيوب سنتر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179325 Class 5 5 لصنفا  رقم العالمة التجارية 179325 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food supplements; dietary food supplements; 

collagen-based medicated food supplements; 

vitamin and mineral food supplements; vitamin 

preparations; multi-vitamins; vitamins; vitamin 

supplements; vitamin formulations for human 

consumption; vitamin supplements for foodstuffs 

for human consumption; dietetic substances 

consisting of vitamins, minerals and trace 

elements, either individually or in combination; 

serums; antitoxic serums; medicated skin relief 

serum; skin relief serum [medicated]; skin calming 

serum, medicated; pharmaceutical preparations; 

pharmaceutical drugs; body gels for 

pharmaceutical use; acne medication; medical 

dressings; medicated creams; medicated lotions; 

medicated soap; medicated washes; balms for 

medical purposes; balms for medical use; body 

gels, medicated; camphor for medical purposes; 

camphor for medical use; camphor oil for medical 

purposes; cosmeceuticals for therapeutic or 

medical purposes; medicated vaginal washes; 

disinfectant washes other than soaps; medicated 

antibacterial facial washes. Hemorrhoid 

preparations 

المكمالت الغذائية؛ مكمالت غذائية للحمية؛ المكمالت الغذائية 

التي تحتوي على الكوالجين ؛ مكمالت غذانئية من الفيتامينات 

والمعادن ؛ مستحضرات فيتامين فيتامينات متعددة. الفيتامينات. 

مكمالت الفيتامينات تركيبات فيتامين لالستهالك البشري ؛ 

لغذائية لالستهالك البشري ؛ المواد مكمالت الفيتامينات للمواد ا

« الغذائية التي تتكون من الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة 

سواء منفردة أو مجتمعة ؛ سيروم )االمصال(. )سيروم( مصل 

مصل عالج الجلد مصل تخفيف الجلد ]معالج[  ٠مضاد للسموم 

؛ مصل طبي مهدئ للجلد ؛ مستحضرات صيدالنية؛ األدوية؛ 

واد الهالمية للجسم لالستخدام الصيدالني. دواء حب الشباب الم

ضمادات طبية كريمات طبية المستحضرات الطبية صابون 

طبي يغسل العالج بلسم لألغراض الطبية. بلسم لالستخدام 

الطبي. جل الجسم المعالج الكافور لألغراض الطبية ؛ الكافور 

مستحضرات  لالستخدام الطبي زيت الكافور لألغراض الطبية ؛

التجميل لألغراض العالجية أو الطبية ؛ غسول مهبلي طبي 

.المنظفات .المطهرة بخالف الصابون ؛ غسول الوجه الطبي 

 المضاد للبكتيريا مستحضرات عالجية للبواسير

 
 

 

 

 

 

Date of 31/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 31/07/2022  

eaaN tpac lppA: farah abdul jaleel mahmoud 

daoud  

 اسم طالب التسجيل: فرح عبد الجليل عطيه داود 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career سجيلمهنة طالب الت  

Applicant Address amman - jubeiha near jabber 

stores  

 عنوان طالب التسجيل  الجبيهة بجانب اسواق جبر  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 216- 11941 amman - jubeiha 

near jabber stores  

الجبيهة بجانب  -مان ع 11941 -216  

 اسواق جبر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179278 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 179278 الصنف 
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Goods/Services لخدمات التاليةمن اجل البضائع/ا 

Props of metal; screws of metal; door bolts of 

metal; chains of metal; hardware of metal, small; 

cattle chains; door handles of metal; soldering wire 

of metal; rails of metal; wire rope; clips of metal 

for cables and pipes; vice claws of metal; 

padlocks. 

دعامات معدنية؛ براغي معدنية؛ مزاليج معدنية لألبواب؛ 

سالسل معدنية؛ خردوات معدنية ]صغيرة[؛ سالسل للماشية؛ 

مقابض معدنية لألبواب؛ أسالك معدنية للحام بالقصدير؛ قضبان 

معدنية؛ حبال سلكية؛ مشابك معدنية للكبالت والمواسير؛ مخالب 

 معدنية للمناجل؛ أقفال.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/06/2021  

eaaN tpac lppA: HANGZHOU HANTOO 

ENTERPRISES CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: هانغزهو هانتو إنتربرايزس كو.، ليمتد.

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 4, No.9, 8th Xiyuan 

Road, Sandun Town, Xihu 

District, Hangzhou, Zhejiang, 

China 

تي اتش كسيوان رود،  8، 0، نمبر.5بيلدينغ 

ساندون تاون، كسيهو ديستريكت، 

 هانغزهو، زهيجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179153 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 179153 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Baskets of common metal; metal hooks; letter 

boxes of metal 

خطافات معدنية، صناديق بريد  سالل من المعادن غير النفيسة،

 معدنية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل نبيةشركة اج 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, Minnesota 55403, 

USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
   Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

بناية  مبنى مجموعة طالل أبوغزالة 11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179124 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 179124 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Metal storage sheds; metal hardware for shelving, 

namely, hooks, screws, nails, brackets; metal shelf 

brackets; metal cable clips; cable ties of metal 

حظائر تخزين معدنية، معدات معدنية للرفوف وبالتحديد 

الخطافات والبراغي والمسامير واألقواس، دعامات قوسية 

معدنية للرفوف، مشابك معدنية للكابالت، مرابط الكابالت 

 المعدنية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands ,Inc .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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 

نيكولت مول ، مينيابوليس ،  2999

، الواليات المتحدة 77598مينيسوتا 

 االمريكية 

جيل عنوان طالب التس  

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

وغزالة بناية مبنى مجموعة طالل أب 11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179104 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 179104 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building materials and building elements of metal; 
construction materials of metal; steel sheets for 

building purposes; plates of metal for building 

purposes; shaped metal components; shaped metal 

components for building purpose; castings of metal for 
building purposes; steel forgings; track construction 

material of metal; rails of metal; railway construction 

material; switches of metal and steel; building elements 
of metal in the form of panels; building materials of 

metal of reinforcement purpose; structures and 

transportable buildings of metal; ladders and 
scaffolding, of metal; metal scaffolding for facades; 

facade building components of metal; facade elements 

of metal for buildings; goods of common metals and 

their alloys for construction purposes; pipes, tubes and 
hoses, and fittings therefor, including valves, of metal 

and steel; couplings of metal for tubes; steel 

constructions; framework of metal for building and 
constructions; steel frames for construction purposes; 

frames of metal; structural platforms [supporting 

structure] of metal; doors, gates, windows and window 

coverings of metal; roofing sheets; containers as well 
as transportation articles and packaging articles, of 

metal; packaging, wrapping and bundling articles, of 

metal; unprocessed and semi processed materials of 
metal, not specified for use; ores; iron ores; iron ore in 

brick shape; metal in powdered form; metal in 

powdered form for use in manufacturing; steel; steel 
alloys; stainless steel; common metals and their alloys; 

common metals and their alloys including profiled 

metal sections [semi finished]; metal sheets, metal 

bands; metal strips, slit strips of metal and coiled metal 
bands (coils); metal sheets, blanks of metal sheet as 

مواد بناء وعناصر بناء معدنية، مواد بناء وتشييد معدنية، ألواح 
مكونات  فوالذية ألغراض البناء، ألواح معدنية ألغراض البناء،

معدنية مشكلة، مكونات معدنية مشكلة ألغراض البناء، قوالب صب 

معدنية ألغراض البناء، مشغوالت مشكلة فوالذية، مواد بناء لتشييد 
مسارات السكك الحديدية، قضبان سكك حديدية معدنية، مواد بناء 

مسارات السكك الحديدية، مفاتيح معدنية وفوالذية، عناصر بناء 

رة ألواح، مواد بناء معدنية للتعزيز والتقوية، هياكل معدنية في صو
ومباني معدنية قابلة للنقل، ساللم وسقاالت معدنية، سقاالت معدنية 

لواجهات المباني، مكونات بناء معدنية لواجهات المباني، عناصر 

معدنية لواجهات المباني، سلع من معادن غير نفيسة وسبائك خاصة 
يب ومواسير وخراطيم وتجهيزات خاصة بها ألغراض التشييد، أناب

بها، بما في ذلك الصمامات المعدنية والفوالذية، قارنات معدنية 

لألنابيب، إنشاءات فوالذية، هياكل معدنية للبناء والتشييد، أطر فوالذية 
ألغراض التشييد، أطر معدنية، منصات هيكلية معدنية ]هيكل تدعيم[، 

ية للنوافذ، ألواح األسقف، حاويات أبواب، بوابات، نوافذ وأغطية معدن

وكذلك منتجات نقل ومنتجات تعبئة معدنية، منتجات تعبئة ولف 
وتجميع معدنية، مواد معدنية غير معالَجة وشبه معالجة، غير محددة 

االستخدام، خامات المعادن، خام الحديد، خام الحديد في صورة قالب، 

ستخدام في معدن في صورة مسحوق، معدن في صورة مسحوق لال
التصنيع، فوالذ، سبائك فوالذية، الفوالذ المضاد للصدأ، معادن غير 

نفيسة وسبائك منها، معادن غير نفيسة وسبائك منها تتضمن مقاطع 

معدنية مشكلة ]شبه جاهزة[، ألواح معدنية، رابطات معدنية، أشرطة 
معدنية، أشرطة رفيعة السمك معدنية وأربطة معدنية ملفوفة )أسالك(، 

ألواح معدنية، ألواح معدنية كمكونات لتصنيع العربة، فوالذ وفوالذ 

مضاد للصدأ في صورة أشرطة، فوالذ وفوالذ مضاد للصدأ في 
صورة أربطة، فوالذ وفوالذ مضاد للصدأ في صورة أربطة ملتفة 

)أسالك(، ألواح الفوالذ، ألواح الفوالذ لتصنيع العربات، ألواح معدنية، 

ونات لتصنيع العربات، مصنوعات فوالذية، ألواح معدنية كمك
مصنوعات فوالذية مطلية أو غير مطلية، مشغوالت قوالب معدنية 

)خشنة أو شبه جاهزة(، مشغوالت القوالب مفتوحة األطراف وأجزاء 

مشغولة مقولبة )مصنعة مسبقا أو شبه جاهزة(، قضبان فوالذية، فوالذ 
جر، مصنوعات حدادة وسلع ناعم السطح، فوالذ للسكاكين، فوالذ للخنا

معدنية، خردوات معدنية، قوالب معدنية، كابالت، أسالك، وسالسل 

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: voestalpine AG اسم طالب التسجيل: فوستالباين ايه جي 

lpc oapN ty     : Austria جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address voestalpine Str. 1, 4020 Linz, 

Austria 

لينز،  5919، 2فوستالباين اس تي ار. 

 النمسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179115 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 179115 الصنف 
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components for automobile construction; steel and 

stainless steel in the form of strips; steel and stainless 
steel in the form of bands; steel and stainless steel in 

the form of coiled bands (coils); steel sheets; steel 

sheets for automobile construction; panels of metal; 

panels of metal as components for automobile 
construction; steel fabrications; steel fabrications 

coated or uncoated; metal alloy forgings (rough or semi 

finished); open die forgings and die forged parts (pre 
fabricated or semi finished); bar steels; bright steel; 

knife steel; punching knife steel; ironmongery and 

metal goods; metal hardware; molds of metal; cables, 
wires and chains, of metal; cables and wires, of 

common metal (non electric); wire for ropes; nuts, 

bolts and fasteners, of metal; metal hinges, metal strap 

hinges and metal hinge clamps; fittings of metal for 
furniture; shelving frames of metal for storage racks 

[other than furniture]; welding and soldering materials; 

welding wire; welding rods; welding sheets; welding 
steel; soldering material in the form of soldering wires; 

welding wires as welding auxiliaries; filled welding 

wires, namely cored wires; welding wires with flux 

core; welding rods of metal with flux coating; strips of 
metal as welding material; metal powder for welding; 

welding material in the form of weld studs of metal; 

soldering material in the form of alloys and bars of 
metal as soldering auxiliaries; soldering material in the 

form of solder preforms; parts and fittings of all 

aforesaid goods. 

معدنية، كابالت، أسالك، غير كهربية من معدن غير نفيس، أسالك 

للحبال، صواميل وبراغي ومشابك ربط معدنية، مفصالت معدنية، 
مفصالت معدنية طويلة الصفق، ومشابك ربط مفصلية معدنية، 

معدنية لألثاث، أطر معدنية لرفوف التخزين ]بخالف  تجهيزات

الخاصة باألثاث[، مواد لحام ولحام بالقصدير، سلك لحام، قضبان 
لحام، ألواح لحام، فوالذ لحام، مواد لحام بالقصدير في صورة أسالك 

اللحام، أسالك لحام كمنتجات مساعدة للحام، أسالك للحام الزاوي 

قلب صهائر لحام، أسالك لحام بقلب  المقطعي، أي أسالك لحام ذات
صهائر لحام، قضبان لحام معدنية بطالء صهائر لحام، أشرطة معدنية 

كمواد لحام، مسحوق معدني للحام، مواد لحام في صورة مسامير لحام 

معدنية، مواد لحام في صورة سبائك وقضبان معدنية كمنتجات 
تشكيل لحام، مساعدة للحام، مواد لحام بالقصدير في صورة خامات 

 أجزاء وتجهيزات لكافة السلع المذكورة آنفا.
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ASTEMO 
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Metalworking machines and tools; mining machines and apparatus; 
construction machines and apparatus; loading-unloading machines 

and apparatus; chemical processing machines and apparatus; textile 
machines and apparatus; food or beverage processing machines and 
apparatus; lumbering, woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; pulp making, papermaking or paper-
working machines and apparatus; printing or bookbinding machines 
and apparatus; sewing machines; plowing machines and 
implements, other than hand-held tools; cultivating machines and 
implements; harvesting machines and implements; plant fiber 

processing machines and implements for agricultural purposes; 
fodder presses; fodder cutting machines; fodder mixing machines; 
cake-fodder crushing machines; milk filtering machines; chick 
brooders; incubators for eggs; sericultural machines and 
implements; shoe making machines; leather tanning machines; 
tobacco processing machines; glassware manufacturing machines 
and apparatus; painting machines and apparatus; power-operated 
potters' wheels; plastic processing machines; machines and 

apparatus for manufacturing rubber goods; stone working machines 
and apparatus; non-electric prime movers, not for land vehicles, 
other than water mills and wind mills; parts of non-electric prime 
movers, other than water mills and wind mills; balancers for 
internal combustion engines; camshafts for vehicle engines; 
variable valve lift devices; valve timing control devices; valve 
lifters; pistons for engines; alternators for land vehicles; ignition 
coils; engine injectors; fuel pumps; starters for engines; outboard 
motors; gas filters for compressed natural gas automobiles; pressure 

control valves for injectors; hydraulic pumps for continuously 
variable transmissions; control valves for fuel cell; high pressure 
hydrogen regulators; gas injectors for compressed natural gas 
automobiles; gas regulators for compressed natural gas 
automobiles; electronically controlled throttle bodies; fuel pumps 
for high pressure direct injection; intake manifolds for engines; 
exhaust gas recirculation valves for engines; cooling water flow 
path switching valves; oil jet; fuel pumps for tanks; idle speed 

control valves; valves for valve timing control devices; cooling 
water adjustment valves; transmission control valves; carburetors; 
intake valves for engines; fuel cocks; turbochargers for engines; 
variable compression ratio control devices; accelerator work unit; 
intake manifolds for two-wheeled vehicles; backflow prevention 
valves for carburetors; air injection valves; water mills; windmills; 
pneumatic or hydraulic machines and instruments; air compressors; 

عدين؛ آالت وأجهزة البناء؛ آالت آالت ومعدات المشغوالت المعدنية؛ آالت وأجهزة الت
وأجهزة التحميل والتفريغ؛ آالت وأجهزة المعالجة الكيماوية؛ آالت وأجهزة النسيج؛ 
آالت وأجهزة معالجة الطعام والشراب؛ لقطع األخشاب واألعمال الخشبية واآلالت 

واألجهزة لصناعة قشور الخشب أو الخشب الرقائقي؛ اآلالت لصناعة المعجون 
واألجهزة لصناعة الورق ولألعمال الورقية؛ آالت وأجهزة الطباعة او تجليد  واآلالت

الكتب؛ آالت الخياطه؛ آالت وأدوات الحرث، بخالف األدوات المحمولة باليد؛ آالت 
وأدوات الزراعة؛ آالت وأدوات الحصاد؛ آالت وأدوات معالجة األلياف النباتية 

العلف؛ آالت خلط العلف؛ آالت  لألغراض الزراعية؛ مكابس العلف؛ آالت قطع
تكسير قشور العلف؛ آالت فلترة الحليب؛ حاضنات الفراخ؛ أجهزة تفقيس البيض؛ 

آالت وأدوات تربية دودة القز؛ آالت صنع األحذية؛ آالت دباغة الجلد؛ آالت معالجة 
التبغ؛ آالت وأجهزة تصنيع الزجاجيات؛ آالت وأجهزة الدهان؛ عجالت الخزافين التي 

ل بالطاقة؛ آالت معالجة البالستيك؛ اآلالت واألجهزة لصناعة البضائع الجلدية؛ تعم
آالت وأجهزة تصنيع الحجارة؛ المحركات المشغلة الرئيسية غير الكهربائية، لغير 

المركبات البرية، عدا عن طواحين المياه وطواحين الرياح؛ األجزاء لمحركات 

ن طواحين المياه وطواحين الرياح؛ التشغيل الرئيسية غير الكهربائية، عدا ع
الموازنات لمحركات االحتراق الداخلي؛ أعمدة الحدبات لمحركات المركبات؛ أجهزة 
رفع الصمامات المتغيرة؛ أجهزة التحكم في توقيت الصمامات؛ رافعات الصمامات؛ 
مكابس للمحركات؛ المولدات للمركبات البرية؛ أسالك التشغيل؛ محاقن المحركات؛ 

الوقود؛ مشغالت للمحركات؛ محركات خارجية؛ فالتر الغاز لسيارات الغاز  مضخات
الطبيعي المضغوط؛ صمامات التحكم في الضغط عن طريق الحقن؛ مضخات 
هيدروليكية لعمليات النقل المتغيرة باستمرار؛ صمامات التحكم لخاليا الوقود؛ 

ز الطبيعي المضغوط؛ منظمات الهيدروجين عالية الضغط؛ محاقن الغاز لسيارات الغا
منظمات الغاز لسيارات الغاز الطبيعي المضغوط؛ أجسام صمام االختناق التي يتم 

التحكم بها بشكل إلكتروني؛ مضخات وقود للحقن المباشر عالي الضغط؛ أنابيب 
السحب للمحركات؛ صمامات إعادة تدوير غاز العادم للمحركات؛ صمامات تحويل 

نافث الزيت؛ مضخات وقود للخزانات؛ صمامات التحكم في مسار تدفق مياه التبريد؛ م
سرعة التباطؤ؛ صمامات ألجهزة التحكم في توقيت الصمامات؛ صمامات تعديل مياه 
التبريد؛ صمامات التحكم في ناقل الحركة؛ المكربنات؛ صمامات السحب للمحركات؛ 

لضغط المتغيرة؛ محابس الوقود؛ شواحن توربينية للمحركات؛ أجهزة التحكم في نسبة ا
وحدة المسرع؛ أنابيب السحب للمركبات ثنائية العجالت؛ صمامات منع التدفق 

العكسي للمكربنات؛ صمامات حقن الهواء؛ الطواحين المائية؛ طواحين الهواء؛ آالت 
واالدوات الهوائية او الهيدروليكية؛ ضاغطات الهواء؛ المضخات ، ليست ألغراض 

ات الزيت؛ مضخات الماء للمركبات؛ الشواحن محددة؛ مضخات التوجيه؛ مضخ
الفائقة؛ الضاغطات التوربينية؛ آالت توزيع الشرائط الالصقة؛ آالت الختم 

األوتوماتيكية؛ وآالت البيع األوتوماتيكية؛ آالت ضخ الوقود لمحطات الخدمة؛ آالت 
نزلية؛ الغسل الكهربائية للغايات الصناعية؛ الغساالت الكهربائية لالستخدامات الم

إصالح أو تصليح اآلالت واألجهزة؛ أنظمة ميكانيكية لركن السيارات؛ آالت غسيل 

المركبات؛ آالت مزج األطعمة لالستخدام التجاري؛ آالت تقشير األطعمة لالستخدام 
التجاري؛ آالت تقطيع الطعام وآالت التقطيع والتقطيع إلى شرائح لالستخدام التجاري؛ 

ناعية؛ غساالت الصحون لألغراض المنزلية؛ آالت غساالت الصحون ألغراض ص
التلميع بالشمع الكهربائية لالستخدامات الصناعية؛ المكانس الكهربائية للغايات 
الصناعية؛ ماكينات التلميع الكهربائية لألغراض المنزلية؛ المكانس الكهربائية 

Date of 21/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2021  

eaaN tpac lppA: Hitachi Astemo, Ltd. .اسم طالب التسجيل: هيتاشي استيمو، ال تي دي 

lpc oapN ty     : Japan ية الطالبجنس يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, 

Ibaraki, Japan 

شي، ايباراكي،  –تاكابا، هيتاشيناكا  1719

 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 
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Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 
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Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد /شارع األمير

ليغعنوان التب  
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pumps, not for specified purposes; power steering pumps; oil 
pumps; water pumps for automobiles; superchargers; 
turbocompressors; adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; automatic vending machines; fuel dispensing 

machines for service stations; electric washing machines for 
industrial purposes; electric washing machines for household 
purposes; repairing or fixing machines and apparatus; mechanical 
parking systems; vehicle washing machines; food mixing machines 
for commercial use; food peeling machines for commercial use; 
food cutting, chopping and slicing machines for commercial use; 
dishwashers for industrial purposes; dishwashers for household 
purposes; electric wax-polishing machines for industrial purposes; 
vacuum cleaners for industrial purposes; electric wax-polishing 

machines for household purposes; vacuum cleaners for household 
purposes; power sprayers for disinfecting, insecticides and 
deodorants [not for agricultural purposes]; shafts, axles or spindles, 
machine elements other than land vehicles; bearings, machine 
elements not for land vehicles; shafts, couplings or connectors, 
machine elements not for land vehicles; power transmissions and 
gearing, machine elements not for land vehicles; differential gears; 
viscous coupling; control valves for transmissions; differential 

pinion shaft; shock absorbers, machine elements not for land 
vehicles; dampers for prosthetics including artificial limbs; 
residential damping dampers; springs, machine elements not for 
land vehicles; gas springs; brakes, machine elements not for land 
vehicles; valves, machine elements not for land vehicles; 
lawnmowers; curtain drawing devices electrically operated; electric 
door openers; waste compacting machines and apparatus for 
industrial purposes; waste crushing machines for industrial 

purposes; 3D printers; starters for motors and engines; AC motors 
and DC motors [not including those for land vehicles but including 
parts for any AC motors and DC motors]; AC generators; DC 
generators; portable electric power generators; electric food 
blenders for household purposes; dynamo brushes; dampers for 
buildings; oil hydraulic presses; mounting brackets for engine, 
mission or diff; mechanical parking systems.  

ولمزيالت لألغراض المنزلية؛ المرشات الكهربائية للتطهير وللمبيدات الحشرية 
الروائح الكريهة )ليست لالستخدامات الزراعية(؛ أعمدة التدوير ومحاور العجالت أو 

المحاور والعناصر اآللية بخالف المركبات البرية؛ المحامل وعناصر اآلالت ليست 
للمركبات البرية؛ أعمدة التدوير والمقرنات والموصالت وعناصر اآلالت ليست 

طاقة وحركة التروس وعناصر اآلالت ليست للمركبات للمركبات البرية؛ ناقالت ال
البرية؛ التروس التفاضلية؛ المقرن اللزج؛ صمامات التحكم لناقالت الحركة؛ عمود 

التدوير التفاضلي؛ مخففات الصدمات وعناصر اآلالت ليست للمركبات البرية؛ 
نية؛ مخمدات لألطراف الصناعية بما في ذلك األطراف الصناعية؛ المخمدات السك

النوابض وعناصر اآلالت ليست للمركبات البرية؛ نوابض الغاز؛ المكابح وعناصر 
اآلالت ليست للمركبات البرية؛ الصمامات وعناصر اآلالت ليست للمركبات البرية؛ 

جزازات العشب؛ أجهزة الرسم على الستائر المشغلة كهربائيا؛ فتاحات األبواب 
ات لألغراض الصناعية؛ آالت سحق النفايات الكهربائية؛ آالت وأجهزة ضغط النفاي

لألغراض الصناعية؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ أجهزة تشغيل المحركات والموتورات؛ 
محركات التيار المتناوب ومحركات التيار المباشر )ال تتضمن تلك التي للمركبات 

التيار البرية ولكن تتضمن أية محركات تيار متناوب ومحركات تيار مباشر(؛ مولدات 
المتناوب؛ مولدات التيار المباشر؛ مولدات كهربائية محمولة؛ خالطات الطعام 

الكهربائية للغايات المنزلية؛ فراشي المولدات الكهربائية؛ مخمدات للمباني؛ مكابس 

زيت هيدروليكية؛ ماسكات التثبيت للمحركات والتروس التفاضلية؛ أنظمة ميكانيكية 
 لركن السيارات. 

 

Priority claim: Claim Country : JP 
Claim No : 2020-119759 

Claim Date : 2020-09-28 

 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 220570-1919رقم االدعاء : 

 18-90-1919تاريخ االدعاء : 
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Goods/Services ةمن اجل البضائع/الخدمات التالي 

Screwdrivers, electric; hand-held tools, other than 

hand-operated; spray guns for paint; woodworking 

machines; grindstones [parts of machines]; electric 

hammers; knives, electric; pulverisers [machines]; 

chaff cutter blades; dynamos; saw blades [parts of 

machines]; welding machines, electric; soldering 

irons, electric. 

مفكات كهربائية؛ عدد تحمل يدوياً، عدا التي تدار يدوياً؛ 

مسدسات رش دهان؛ آالت لتشغيل الخشب؛ أحجار تجليخ 

]أجزاء من آالت[؛ مطارق كهربية؛ سكاكين كهربية؛ آالت 

ت كهربية؛ انصال سحق ]آالت[؛ أنصال قاطعة للقش؛ مولدا

للمناشير ]أجزاء من آالت[؛ آالت لحام كهربية؛ مكاوي لحام 

 قصدير كهربية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/06/2021  

eaaN tpac lppA : HANGZHOU HANTOO 

ENTERPRISES CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: هانغرهو هانتو انتربرايزس كو.،ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 4, No.9, 8th Xiyuan 

Road, Sandun Town, Xihu 

District, Hangzhou, Zhejiang, 

China 

تي اتش كسيوان رود،  8، 0، نمبر.5بيلدينغ 

ساندون تاون، كسيهو ديستريكت، 

 هانغزهو، زهيجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179169 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179169 الصنف 
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 Objet 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Steam cleaners for household purposes; Electric 

mixers for household purposes; Robotic vacuum 

cleaners; Stick type vacuum cleaners; 

Dishwashers; Spin driers[not heated]; Electric 

washing machines; Bag for electric vacuum 

cleaners; Hose for electric vacuum cleaners; 

Vacuum cleaners; Electric vacuum cleaners for 

domestic use and bedding; Hand-held vacuum 

cleaners; Electric food processors; Compressed air 

pumps; Compressors for refrigerators; Rotary 

blowers; Rotary compressors.  

مكانس البخار للغايات المنزلية؛ الخالطات الكهربائية 

لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ المكانس 

الكهربائية على شكل عصا؛ غساالت الصحون؛ النشافات 

الدوارة )غير المسخنة(؛ الغساالت الكهربائية؛ أكياس المكانس 

كانس الكهربائية؛ الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ الم

المكانس الكهربائية لالستخدام المنزلي وللفراش؛ المكانس 

الكهربائية اليدوية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مضخات تُدار 

بالهواء المضغوط؛ ضاغطات للثالجات؛ المنافيخ الدوارة؛ 

 الضاغطات الدوارة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG ELECTRONICS INC   اسم طالب التسجيل: ال جي اليكترونيكس انك 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NO. 20 YOIDO-DONG, 

YOUGDUNGPO-GU, SEOUL 

KOREA 

جو، سيئول -، يويددونغ، بانغد انفبو19رقم

 كوريا

الب التسجيل عنوان ط  

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

مان/ الشميساني ع 11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179356 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179356 الصنف 
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 Objet Collection 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Steam cleaners for household purposes; Electric 

mixers for household purposes; Robotic vacuum 

cleaners; Stick type vacuum cleaners; 

Dishwashers; Spin driers[not heated]; Electric 

washing machines; Bag for electric vacuum 

cleaners; Hose for electric vacuum cleaners; 

Vacuum cleaners; Electric vacuum cleaners for 

domestic use and bedding; Hand-held vacuum 

cleaners; Electric food processors; Compressed air 

pumps; Compressors for refrigerators; Rotary 

blowers; Rotary compressors.  

مكانس البخار للغايات المنزلية؛ الخالطات الكهربائية 

لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ المكانس 

الكهربائية على شكل عصا؛ غساالت الصحون؛ النشافات 

الدوارة )غير المسخنة(؛ الغساالت الكهربائية؛ أكياس المكانس 

كانس الكهربائية؛ الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ الم

المكانس الكهربائية لالستخدام المنزلي وللفراش؛ المكانس 

الكهربائية اليدوية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مضخات تُدار 

بالهواء المضغوط؛ ضاغطات للثالجات؛ المنافيخ الدوارة؛ 

 الضاغطات الدوارة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG Electronics Inc.   اسم طالب التسجيل: ال جي اليكترونيكس انك 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 

07336,Republic of Korea 

يويدو دونغ بانفدانفيو جو سيئول  19رقم 

 كوريا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه  

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179355 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179355 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mower, Machine saw (machine), Stone cutting 

machine, Metal processing machinery, hole saw 

(electric), Circular saw blade (machine parts), 

Drill bit (machine parts), Electric screwdriver, 

Non manual hand tools, Stator (machine parts), 

apparatus for machining, Engraving machine, 

Plastic granulator, Drilling rig, Cutting machine 

(machine); Chisels for machines, Welding 

equipment, Electric hammer, Angle grinder, Paint 

spray gun, Waste crusher, Cutting machine, Router 

Bit (part of machine), Pneumatic nailing gun Knife 

(machine part).  

جزازة ، منشار آلي )آلة(، آلة قطع األحجار، آالت لمعالجة 

المعادن، منشار ثقب )كهربائي(، شفرة منشار دائرية )أجزاء 

آلة(، مثقاب )أجزاء آلة(، مفك كهربائي، أدوات يد غير يدوية، 

الجزء ساكن ) أجزاء آلة(، جهاز للقطع، آالت نقش، ُمحبب 

لة قطع)آلة(، أزاميل لآلالت، معدات بالستيكي، معدات حفر،آ

لحام، مطارق كهربائية، زاوية طاحونة، مسدس رش الطالء، 

مطحنة نفايات، آلة قطع، أداة توجيه )جزء من آلة(، مسدس 

 تسمير هوائي، سكين) جزء من آلة(. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2021  

eaaN tpac lppA: FANGDA HOLDING CO., 

LTD 

 اسم طالب التسجيل: فانغدا هولدينغ كو.، ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career جيلمهنة طالب التس  

Applicant Address FuRong Town Industrial Zone, 

Yueqing City, Zhejiang 325600 

(CN) 

فورونغ تاون اندستريال زون، يويهتشينغ 

 الصين 817299سيتي، تشجيانغ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179163 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179163 الصنف 
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 ebmpapst Engineering a better life 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electrical engines, other than for land vehicles; 

electric motor driven fans, ventilators and blowers, 

all for motors and machines; parts of the electric 

motor driven fans, ventilators and blowers, namely 

adapted air and dust filters, screens, protective 

grilles, filter frames, inlet nozzles, wall rings, 

terminal boxes, the aforesaid goods of metal and / 

or plastic; electric motor driven pumps.  

المحركات الكهربائية بخالف التي للمركبات البرية، مراوح 

ومراوح تهوية ومنافخ تعمل بمحرك كهربائي جميعها 

للمحركات واآلالت، أجزاء من مراوح ومراوح تهوية ومنافخ 

تعمل بمحرك كهربائي وبالتحديد مرشحات الهواء والغبار المعدة 

وهات والشاشات والشبكات الواقية وإطارات المرشحات وف

المدخل وحلقات الحائط والصناديق الطرفية والسلع المذكورة من 

 المعدن و/أو البالستيك، مضخات تعمل بمحرك كهربائي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:بتاريخ ايداع الطل 04/07/2021  

eaaN tpac lppA: Ebm Papst Mulfingen Gmbh 

& Co. Kg 

ايبم بابست مولفينغين جي ام بي اتش آند كو. 

 كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Bachmuehle 2, 74673, 

Mulfingen, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، مولفينغين، ألمانيا55258، 1باشموله 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179108 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179108 الصنف 
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 DONALDSON 
 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Adsorption filter elements for removing hydration (oil) 

vapors and odors used for a variety of applications, namely, 

chemical, petrochemical, pharmaceutical, breathing air 

supply, pre filtration of sterile air, fillings machines, 

packaging machines, foods, beverages and instrumentation 

and control air; Air cleaners for internal combustion engines; 

Air cleaning filters; Air filters for airplane and helicopter 
motors and engines; Air filters for motors and engines, and 

replacement parts therefor; Air intake caps and hoods for air 

filters for internal combustion engines; Air intake filters for 

stationary gas turbines; Air intake systems, namely, air 

cleaners and filters for cleaning air for engines; Air particle 

separators; Air purification systems comprised of a metal 

hosing unit, a blower, a filtration chamber, a vacuum relief 

valve, filters, a sterile chamber, and a tank; Air purifiers for 

aircraft cabins; Airborne molecular contaminant filtration 

cabinets made of metal with filter inserts for use in the 

semiconductor industry; Aircraft gyro filters; Air oil 
separators; Air oil separators having a coalescing element 

followed by an inertial separator; Aluminum panel filters for 

filtering dust in industrial applications; Automatic self 

cleaning mechanical dust filters for industrial applications; 

Automatic self cleaning mechanical dust filters for industrial 

applications, gas turbines and tank engines; Automobile 

cabin air filters; Bag filters for dust collection; Blower 

systems for lithography motors; Carbon filters for 

lithography motors; Carbon vapor filters for compressed air 

and gas applications; Cartridge elements made of 

polypropylene, polyethersulfone or PTFE for liquid process 
filtration, enhancing product performance in dairy, mineral 

water, soft drink, beer and wine applications of our target 

food and beverage markets; Cartridge filters for bulk fluid 

storage; Cartridge filters for dust collection; Centrifugal pre 

cleaners and air cleaners for internal combustion engines and 

gas turbine engines; Centrifugal separators for removing 

particles from liquids in continuous flow; Centrifugal 

separators for removing particles from liquids in continuous 

عناصر مرشح بتقنية االمتزاز إلزالة أبخرة التميه )الزيوت( والروائح 

تمثل في التطبيقات الكيماوية، الكريهة مستخدمة للعديد من التطبيقات، ت

البتروكيماوية، الصيدالنية، اإلمداد بهواء التنفس ، ترشيح مسبق للهواء 

المعقم، آالت التعبئة، آالت التغليف، األطعمة، مشروبات، وأدوات القياس 

والتحليل والتحكم بالهواء، منظفات الهواء لمحركات االحتراق الداخلي، 
ات الهواء لمحركات ومكائن الطائرات مرشحات تنظيف الهواء، مرشح

والحوامات، مرشحات الهواء للمحركات والمكائن، وقطع الغيار الخاصة بها، 

أغطية مدخل الهواء لمرشحات الهواء لمحركات االختراق الداخلي، 

مرشحات الهواء الداخل لتوربينات غازية ثابتة، أنظمة دخول الهواء تتمثل 

نظيف الهواء للمحركات، أجهزة فصل في منظفات ومرشحات الهواء لت

جسيمات الهواء، أنظمة ترشيح الهواء تتكون من وحدة خراطيم معدنية، 

منفاخ، غرفة ترشيح، صمام تنفيس التفريغ، مرشحات، غرفة معقمة، 

وخزان، مرشحات الهواء لكابينة الطائرات، خزانات مزودة بترشيح جزيئات 
معدن بها ملحقات مرشح لالستخدام مواد ملوثة محمولة بالهواء مصنوعة من 

في صناعة شبه الموصل، مرشحات أدوات القياس الجيرو للطائرات، أجهزة 

فصل الهواء عن الزيت، أجهزة فصل الهواء عن الزيت تتضمن عنصر 

ع لجسيمات المواد العالقة يلحقه جهاز فصل بالقصور الذاتي، مرشحات  مجّمِّ

ي التطبيقات الصناعية، مرشحات غبار لوحية من األلومنيوم لترشيح الغبار ف

ميكانيكية آلية ذاتية التنظيف للتطبيقات الصناعية، مرشحات غبار ميكانيكية 

آلية ذاتية التنظيف للتطبيقات الصناعية، وتوربينات الغاز والقاطرات، 

مرشحات هواء كابينة عربة، أكياس مرشحات لتجميع الغبار، أنظمة المنفاخ 
رشحات كربونية للطباعة الحجرية، مرشحات بخار للطباعة الحجرية، م

كربونية الستخدامات الهواء المضغوط والغاز، عناصر لفافات مصنوعة من 

لترشيح سائل، تعزيز أداء  PTFEبولي بروبيلين، بولي إيثر سلفون أو 

المنتج في منتجات األلبان، والمياه المعدنية، والمشروبات الخفيفة، والجعة 

الطعام والمشروبات المستهدفة، لفافات مرشحات لتخزين  والنبيذ ألسواق

مائع سائب، لفافات مرشحات لتجميع الغبار، منظفات أولية بالطرد المركزي 

ومنظفات الهواء لمحركات االحتراق الداخلي ومحركات توربين الغاز، 

أجهزة فصل بالطرد المركزي إلزالة الجسيمات من السوائل أثناء التدفق 
أجهزة فصل بالطرد المركزي إلزالة الجسيمات من السوائل أثناء المتواصل، 

التدفق المتواصل، مرشحات كيماوية للمصانع، خزانات ديزل نظيفة 

الستخدامات خاصة بتخزين مائع سائب، أطقم ديزل نظيفة الستخدامات 

خاصة بتخزين مائع سائب، مجففات الهواء المضغوط، مرشحات الهواء 

ء مضغوط/غاز، مبايت هواء مضغوط/غاز لتطبيقات المضغوط، مبايت هوا

الهواء المضغوط واستخدامات الغاز، مصارف نواتج تكثيف لتطبيقات الهواء 

المضغوط واستخدامات الغاز، وصالت ألجهزة تصريف العادم، أشرطة 

اختبار لمبردات المحرك، مرشحات عميقة لالستخدام في إزالة المياه، و 

Date of 15/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2021  

eaaN tpac lppA: DONALDSON COMPANY, 

INC.  

 اسم طالب التسجيل: ني, انك دونالدسون كومبا

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1400 West 94th Street, 

Bloomington,Minnesota 55431 

USA 

ناينتي فورث ستريت، 05ويست  2599

 ،الواليات المتحدة االمريكية 22455ستريت،بلومنغتون،مينيسوتا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 الفكرية  أبو غزالة للملكية 

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179238 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179238 الصنف 
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flow; Chemical filters for factories; Clean diesel carts for 

bulk fluid storage applications; Clean diesel kits for bulk 

fluid storage applications; Compressed air dryers; 

Compressed air filters; Compressed air/gas housings; 

Compressed Air/Gas Housings for compressed air and gas 

applications; Condensate drains for compressed air and gas 

applications; Connectors for exhausts; Coolant test strips; 
Depth filters for use in the removal of water, oil aerosols and 

solid particles from compressed air and gases in the 

chemical, petrochemical, pharmaceutical, plastics, paints, 

machine fabrication, food, beverage and instrumentation and 

control industries; Diesel and lube filters; Diesel engine 

coolant filters; Diesel engine non chemical filters; Diesel 

engine pulse cleaner; Diesel exhaust filter; Diesel fuel 

cleaner carts; Diesel fuel cleaners; Diesel muffler to reduce 

emissions; Diesel thermal regenerator to remove ash; 

Ductwork for dust collection; Dust collectors for industrial 

applications; Dust removing installations for cleaning 
purposes; Dust unloader valves for centrifugal air cleaners, 

centrifugal type coolant clarifying units for grinding 

machines; Ejector Check Valves that prevent exhaust 

backflow; Engine Air inlet filtration; Engine lubricant filters; 

Exhaust ejectors; Exhaust filtration for compressors; Exhaust 

stack caps; Filter bags; Filter dryer; Filter elements for fuel 

filters; Filter for removal of acid, base and organic 

contaminants from clean dry air in factories; Filters for 

machines used in the processed food and beverage industry; 

Filters for machines used in the chemical, pharmaceutical, 

cosmetic and electronics industry; Filter gauges; Filter 

heads; Filter housings for use in the purification and sterile 
filtration of liquids in the food, beverage, chemical, 

pharmaceutical, coatings and other process industries; Filter 

indicators; Filter inserter tools; Filter manifolds; Filter panels 

for transferring and filtering new oil, cleaning stored oil, 

offline filtration & water removal; Filter sensors & LED 

systems; Filter silencers for machines; Filter switches; Filters 

for agricultural machines; Filters for cleaning cooling air, for 

engines; Filters for hydraulic fluid; Filtration cabinets for 

factories; Flame retardant filters; Flex tubing; Fluid analysis 

kits for use in bulk fluid storage applications; Fluid cleaner 

devices namely, centrifugal separators; Fuel filters; Fuel tank 
inerting system filtration for aircrafts; Gas turbine cartridge 

filters; Gas turbine hydraulic filters; Gas turbine pre filters; 

Gas turbine self cleaning air filter; Gas phase chemical filters 

in factories; Grab handles for mufflers and pipe guards; 

Heatless regenerative desiccant dryers for compressed air 

and gas applications; High pressure filters; Hydraulic 

breathers; Hydraulic diffusers; Hydraulic filter manifolds for 

tanks and other armored vehicles; Hydraulic filters; 

Hydraulic fluid level gauges; Hydraulic manifold for 

pressure sensing; Hydraulic manifold for valves; Hydraulic 

strainers; Inclined fan for dust collection; Industrial 
machinery, namely, vacuum pumps, vacuum air induction 

systems, vacuum engines, vacuum compressors, and vacuum 

blowers; vacuum system monitors as parts of industrial 

زيت وجسيمات صلبة من الهواء المضغوط والغازات الجسيمات العالقة في ال

في المجاالت الكيماوية، البتروكيماوية، الصيدالنية، البالستيكية، الطالءات، 

تصنيع اآلالت، الطعام، المشروبات وأدوات القياس والتحليل والتحكم، 

مرشحات ديزل وجانبية، مرشحات تبريد محرك ديزل، مرشحات غير 

منظف نبضي لمحرك ديزل، مرشح عادم ديزل،  كيماوية لمحرك ديزل،
خزانات منظف وقود ديزل، منظفات وقود الديزل، كاتمات صوت المحرك 

لتقليل االنبعاثات، مولد حراري ديزل إلزالة الرماد، مجموعة قنوات لتجميع 

الغبار، مجموعة قنوات للتطبيقات الصناعية، منشآت إزالة الغبار ألغراض 

ومنع تكون الغبار لمنظفات الهواء بالطرد  التنظيف، صمامات طرد

المركزي، وحدات تنظيف مبرد المحرك من نوع الطرد المركزي آلالت 

الطحن، صمامات منع ارتجاع قاذفة تحول دون التدفق الخلفي للعادم، مرشح 

مدخل هواء المحرك، مرشحات مواد تشحيم المحرك، أنابيب قاذفة للعادم، 

ت، أغطية عمود تصريف العادم، أكياس مرشح عادم ألجهزة الضاغطا
المرشح، مجفف المرشح، عناصر مرشح لمرشحات الوقود، مرشح إلزالة 

المواد الملوثة الحمضية والمواد الملوثة القاعدية والعضوية من الهواء الجاف 

النظيف في المصانع، مرشحات لآلالت مستخدَمة في مجال الطعام المصنع 

مستخدمة في المجال الكيماوي، والصيدالني  والمشروبات، مرشحات لآلالت

والتجميل واإللكترونيات، مقاييس مرشح، رؤوس المرشح، مبايت المرشح 

لالستخدام في تنقية وترشيح معقم للسوائل في مجال الطعام، والمشروبات 

والمجال الكيماوي، والصيدالني والطالءات وصناعية معالجة أخرى، 

المرشح، مشاعب المرشح، ألوح مرشح مؤشرات المرشح، أدوات إدخال 
لنقل وترشيح الزيت الجديد، وزيت مخزن نظيف، وترشيح جانبي وإزالة 

، مخفضات صوت المرشح LEDالمياه، مستشعرات المرشح وأنظمة 

لآلالت، مفاتيح المرشح، مرشحات لآلالت الزراعية، مرشحات لتنظيف هواء 

ي، خزائن ترشيح للمصانع، التبريد، للمكائن، مرشحات للمائع الهيدروليك

مرشحات مؤخرات االحتراق، أنابيب مرنة، أطقم تحليل المائع لالستخدام في 

تخزين مائع سائب، وسائل تنظيف المائع، تتمثل في أجهزة فصل بالطرد 

المركزي، مرشحات الوقود، مرشح نظام توليد غاز خامل لخزان وقود 

مرشحات هيدروليكية الطائرات، لفافات مرشحات للتوربين الغازي، 
للتوربين الغازي، مرشحات أولية للتوربين الغازي، مرشحات هواء ذاتية 

التنظيف للتوربين الغازي، مرشحات كيماوية للطور الغازي في المصانع، 

مقابض لكاتمات الصوت وأغلفة األنابيب، مجففات ال ينتج عنها حرارة 

حات عالية الضغط، لتطبيقات الهواء المضغوط واستخدامات الغاز، مرش

أجهزة تهوية هيدروليكية، ناشرات هيدروليكية، مشاعب مرشح هيدروليكية 

للدبابات ومركبات أخرى مزودة بعتاد، مرشحات هيدروليكية، مقاييس 

منسوب مائع هيدروليكي، مشعب هيدروليكي الستشعار الضغط، مشعب 

يع الغبار، هيدروليكية للصمامات، مصافي هيدروليكية، مراوح مائلة لتجم
آالت صناعية، تتمثل في مضخات تفريغ، أنظمة سحب هواء تفريغ، 

محركات فراغية، ضاغطات تفريغ، ومنفاخ تفريغ، أجهزة مراقبة نظام تفريغ 

باعتبارها أجزاء من اآلالت والمعدات الصناعية، مرشح هواء داخل 

ع دخول للضاغطات، تقنيات تبريد مدخل توربينات الغاز، أغطية المداخل لمن

المياه بأنظمة دخول الهواء، أجهزة إزالة رطوبة المدخل لتوربينات الغاز، 

مبايت مرشح مضمنة مصنوعة من فوالذ مضاد للصدأ مستخدمة لترشيح 

صحي للهواء، أو الغازات أو البخار، مبايت مرشح سائل لالستخدام في تنقية 

ال الكيماوي، وترشيح معقم للسوائل في مجال الطعام، والمشروبات والمج
والصيدالني والطالءات ومجاالت صناعية معالجة أخرى، مرشحات السائل، 

مرشح سائل للضاغطات، مرشحات مواد التزليق، مرشحات مواد التزليق، 

مرشحات مشعبية، شفهات مشعبية، أنبوب مشعب، مجمعات غبار ميكانيكية 

لتصنيع، وأجهزة فصل غبار ذات طبيعة صناعية لالستخدام في عمليات ا

مشابك معدنية لوصلة العادم، عناصر مرشح معدني لالستخدام في احتجاز 

المواد الملوثة المتمثلة في الجسيمات، والصمامات المتآكلة ووسائل إحكام 

الغلق المتآكلة، والصدأ، لالستخدام في مجاالت الطعام، والمشروبات والمجال 

عدنية لالستخدام في الكيماوي، والصيدالني والتجميلي، عناصر مرشح م
ترشيح البخار، والغازات والسوائل، عناصر مرشح معدنية مستخدَمة في 

ترشيح صحي للهواء المضغوط، وهواء المعالجة والغازات الصناعية 
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machinery and equipment; Inlet air filtration for 

compressors; Inlet cooling for gas turbines; Inlet hoods to 

eliminate water from air intake systems; Inlet moisture 

removal apparatus for gas turbines; In line filter housings 

made of stainless steel used for sanitary filtration of air, 

gases or steam; Liquid filter housings for use in the 

purification and sterile filtration of liquids in the food, 
beverage, chemical, pharmaceutical, coatings and other 

process industries; Liquid filters; Liquid filtration for 

compressors; Lubricant filters; Lubricant filters; Manifold 

filters; Manifold flange; Manifold tube; Mechanical dust 

collectors and dust separators of an industrial nature for use 

in manufacturing processes; Metal clamps for exhaust joint 

connection; Metal filter elements for use in capturing 

contaminants in the nature of particles, abraded valves and 

seals, and rust, for use in the food, beverage, chemical, 

pharmaceutical and cosmetic industries; Metal filter 

elements for use in filtering steam, gases and liquids; Metal 
filter elements used for the sanitary filtration of compressed 

air, process air, technical gases and vent applications; Mist 

collectors for metalworking (grinding, buffing and 

polishing); Mist collectors for wet machining with oil based, 

synthetic, semi synthetic, and water soluble coolants; 

Moisture eliminators for use on engines and vehicles; Motor 

starters for a dust collector; Muffler guards & clamps; 

Mufflers and silencers for internal combustion engines; 

Mufflers for motors and engines; Mufflers or silencers for 

internal combustion engines; Oil filters; Oil water separators; 

Panel filters for dust collection; Panel filters for solar panels 

used in connection with gas turbines; Particulate, coalescing 
and carbon elements for compressed air and natural gas 

applications; Pipe hangers; Pleated bag filters for dust 

collection; Pleated stainless steel filter elements for use in 

filtering steam, gases and liquids; Porous media air filters 

and pre screeners for gas turbine engines and internal 

combustion engines; Portable fluid analysis kits; Power 

steering filters; Pre filter panels and wraps for use with gas 

turbines; Pre separator for spark reduction in laser and 

plasma cutting; Pressure gauges for monitoring system 

pressure; Process Liquid Housings for compressed air and 

gas applications; Process, ozone, and toner filters for printers 
for production printing applications; Radar cooling systems 

for aircrafts; Reservoir air dryers; Resonators for noise 

reduction; Rotary airlocks for dust collection; Rotary valves 

that transfer dust; Rubber elbows to minimize flow 

resistance; Shot blast for surface finishing, surface 

preparation, or surface modification process; Silencers for 

gas turbine engines; Silencers for generators; Silencers for 

motors and engines; Silicone charge air connectors to ease 

connections in engine/vehicle air intake systems; Spark 

arrestors for internal combustion engines, centrifugal pre 

cleaners and air cleaners for internal combustion engines and 
gas turbine engines; Spark arrestors for use in engines and 

vehicles; Spin on air oil separator; Stack pipes that keep 

exhaust smoke from damaging bodies of vehicles; Stainless 

والغازات المنصرفة، مرشحات قطرات الزيت العالقة لتصنيع األدوات 

لعالقة للتقطيع المعدنية )الطحن والتلميع والصقل(، مرشحات قطرات الزيت ا

الرطب بمبردات أساسها الزيت، تخليقية، شبه تخليقية وقابلة للذوبان في 

المياه، مرشحات إزالة الرطوبة لالستخدام بالمحركات والمركبات، وسائل 

بدء حركة المحرك لنظام مجمع الغبار، وقاءات كاتمات الصوت ومشابك 
تراق الداخلي، تثبيت، كاتمات الصوت ومخفضات الصوت لمحركات االح

كاتمات الصوت للمحركات والمكائن، كاتمات صوت أو مخفضات الصوت 

لمحركات االحتراق الداخلي، مرشحات الزيت، أجهزة فصل الزيت عن 

المياه، مرشحات لوحية لتجميع الغبار، مرشحات لوحية لأللواح الطاقة 

يقة، الشمسية فيما يتصل بالتوربينات الغازية، عناصر ترشيح جسيمات دق

ومجمعة لقطرات الزيت والماء العالقة باستخدام الكربون فيما يتعلق بتطبيقات 

الهواء المضغوط والغاز الطبيعي، عالقات األنابيب، أكياس مرشحات قابلة 

للطي لتجميع الغبار، عناصر مرشح من الفوالذ المضاد قابل للطي للصدأ 
رشحات هواء مسامية لالستخدام في ترشيح البخار، والغازات والسوائل، م

ومصافي أولية لمحركات توربين غازي ومحركات االحتراق الداخلي، أطقم 

تحليل مائع قابلة للحمل، مرشحات نظام التوجيه، ألواح وأغلفة مرشح أولي 

لالستخدام بتوربينات الغاز، جهاز فصل أولي لتقليل الشرارة في التقطيع 

ضغط النظام، مبايت سائل معالجة  بالليزر والبالزما، مقاييس الضغط لمراقبة

لتطبيقات الهواء المضغوط والغاز، مرشحات األوزون واألحبار للطابعات 

إلنتاج تطبيقات الطباعة، أنظمة تبريد رادار الطائرات، مجففات هواء 

الخزان، رنانات لتقليل الضوضاء، صمامات حجز الهواء الدوارة لتجميع 
، وصالت مطاطية لتقليل مقاومة التدفق، الغبار، صمامات دوارة لنقل الغبار

سفع بالكريات لتجهيز األسطح، أو لعملية تعديل السطح، مخفضات الصوت 

لتوربينات الغاز، مخفضات الصوت للمولدات، مخفضات الصوت للمحركات 

والمكائن، وصالت هواء الشحن من السيليكون لتسهيل التوصيالت في أنظمة 

انعات الشرر لمحركات االحتراق الداخلي، المحرك/مدخل هواء للمركبة، م

منظفات أولية بالطرد المركزي ومنظفات الهواء لمحركات االحتراق الداخلي 

ومحركات توربينية غازية، مانعات الشرر لالستخدام في المحركات 

والمركبات، أجهزة دوارة لفصل الهواء عن الزيت، مجموعات أنابيب تحافظ 
بالضرر لهياكل المركبات، مبايت مرشحات من  على منع إلحاق دخان العادم

الفوالذ المضاد للصدأ ولفافات مرشح عميق مستخدمة لترشيح األكسجين، 

واألرجون والهيليوم والنيتروجين وغازات أخرى، مبايت مرشحات البخار 

من الفوالذ المضاد للصدأ لترشيح البخار الصناعي غير المتعلق باألغراض 

بخار من الفوالذ المضاد للصدأ للتطبيقات  الصحية، مبايت مرشحات

الصحية، مبايت مرشح بخار من الفوالذ المضاد للصدأ مستخدم لترشيح 

الهواء، أو الغازات أو البخار، مرشحات بخار لتطبيقات الهواء المضغوط 

والغاز، مصائد البخار/مصارف نواتج التكثيف لتطبيقات الهواء المضغوط 
ق الهواء المعقم لتطبيقات الهواء المضغوط واستخدامات الغاز، صنادي

والغاز، أجهزة تهوية لحاوية تخزين للوقاية من الرطوبة والمواد الملوثة 

الدقيقة بالهواء، أنظمة لمراقبة أنظمة ترشيح وقود سائب، مبايت مرشح فتحة 

تهوية خزان من الفوالذ المضاد للصدأ لالستخدام بخزانات ثابتة أو متحركة 

يح صحي للهواء المحيط الداخل للحيز الفارغ، مع عدم تقييد تتطلب ترش

سحب الهواء في أي اتجاه للتدفق، غازات صناعية لعملية التصنيع، أجهزة 

. لنزع بخار الماء في T.R.A.Pتهوية للوقاية المتقدمة متفاعلة حراريا 

الستخدامات خاصة بتخزين مائع سائب، مرشحات مائع نقل الحركة، 
هواء للمركبات تتمثل في مرشحات ومبايت المرشحات،  منتجات مرشح

أجهزة فصل الهواء لتطبيقات الهواء المضغوط والغاز، أداة استخراج دخان 

 اللحام اللتقاط الغبار و/أو الدخان. 
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steel filter housings and depth filter cartridges used to purify 

oxygen, argon, helium, nitrogen and other; Stainless steel 

steam filter housings for non sanitary, industrial grade 

filtration of steam; Stainless steel steam filter housings for 

sanitary applications; Steam filter housings made of stainless 

steel used for filtration of air, gases or steam; Steam filters 

for compressed air and gas applications; Steam 
trap/condensate drains for compressed air and gas 

applications; Sterile air boxes for compressed air and gas 

applications; Storage tank breathers to protect against 

airborne moisture and particulate contamination; Systems to 

monitor bulk fuel filtration systems; Tank vent filter 

housings made of stainless steel for use on stationary or 

mobile tanks that require sanitary filtration of ambient air 

entering the void space, and no restriction of air aspiration in 

either flow direction; technical gases in the manufacturing 

process; Thermally reactive advanced protection (T.R.A.P.) 

breathers for stripping moisture vapor in bulk fluid storage 
applications; Transmission filters; Vehicular air filter 

products, namely, filters and filter housings; Water 

separators for compressed air and gas applications; Weld 

fume extraction arm to capture dust, fume and/or smoke.  

 

_Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90815594 

Claim Date : 2021-07-07 

 

 USبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 

 09827705رقم االدعاء : 

 95-95-1912تاريخ االدعاء : 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hydraulic breakers, auger, pile breaker, drifter, 

demolition crusher, compactor, pulverizer, 

 كسارات هيدرولية ومثقاب وكسارة الدعامات ودريفتر وكسارة 

 هدم وضاغطة و طاحنة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 19/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: INAN MAKINA SANAYI 

VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

انان ماكينا سانايي في تيجاريت انونيوم 

 شيركيتي

م طالب التسجيل:اس  

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ZIYA GOKALP MAH. 

IKITELLI ORG. SAN. BOLG. 

ESKI TURGUT OZAL CAD. 

NO:24 BASAKSEHIR, 

ISTANBUL / TURKEY 

زياء جوكالب ماه. ايكيتيال ارج. سان. بولج. 

 15ايسكى تورجوت أوزال جاد. نو: 

 باشاكشيهير، اسطنبول / تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -  258king abdallah ii street 

amman-jordan 

 178  - خلف عبد الكريم السكارنهالمحامي  

 االردن-شارع الملك عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179248 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179248 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and tools, food grinding and mixing 

devices, electric food and drink preparation 

machines, fruit juicers, meat mincers, blenders, 

food mixers, food processors, egg whisks, electric 

coffee grinders, regular and automatic washing 

machines, laundry dryers, machines Drying, 

vacuum cleaners,  

؛ االت اعداد الطعام االت وعدد الية. اجهزة طحن وخلط االغذية

والشراب الكهربانية عصارات الفواكه؛ فرامات اللحمة, 

الخالطات. مازجات الطعام, اجهرة معالجة الطعام, خفاقات 

البيض, مطاحن البن الكهربائية؛ الغساالت العادية واالتوماتيكية 

 نشافات الغسيل االت التجفيف مكانس كهربائية؛ 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA: AL-Dhiagham commercial 

Agencies Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الضياغم للوكاالت التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address city/street Amman-AL -

Bayader-AL-Rawnaq District 

 عنوان طالب التسجيل  حي الرونق  -البيادر  -المدينة/الشارع عمان

Applicant for 

Correspondence 
 144293- 11814 city/street 

Amman-AL -Bayader-AL-

Rawnaq District 

 -المدينة/الشارع عمان 11814 -144293  

 حي الرونق  -البيادر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179260 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 179260 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wrenches [hand tools]; hammers [hand tools]; 

axes; bench vices [hand implements]; scissors; 

emery grinding wheels; hunting knives; 

screwdrivers, non-electric; riveters [hand tools]; 

carpenters' augers; pliers; lifting jacks, hand-

operated; saws [hand tools]; frames for handsaws; 

garden tools, hand-operated; gouges [hand tools]; 

bits [parts of hand tools]; files [tools]; blade 

sharpening instruments; air pumps, hand-operated; 

table cutlery [knives, forks and spoons]; Manual 

adhesive squeeze gun; hand-operated hand tools. 

مفاتيح ربط ]عدد يدوية[؛ مطارق ]عدد يدوية[؛ فؤوس؛ نضد 

الملزمة ]عدد يدوية[؛ مقصات؛ عجالت جلخ للسنفرة؛ سكاكين 

الصيد؛ مفكات غير كهربائية؛ مدسرة برشام ]عدد يدوية[؛ 

مثاقيب النجارين؛ زرديات؛ رافعات تدار يدوياً؛ مناشير ]عدد 

لحدائق، تدار يدوياً؛ يدوية[؛ إطارات للمناشير اليدوية؛ أدوات ل

أزاميل مقعرة ]عدد يدوية[؛ لقم ]أجزاء من عُدد يدوية[؛ مبارد 

]أدوات[؛ معدات شحذ األنصال؛ مضخات الهواء، تدار يدويا؛ 

أدوات للمائدة ]سكاكين وشوك ومالعق[؛ مسدس تثبيث الصق 

 يدوي؛ عدد يدوية تدار باليد.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/06/2021  

eaaN tpac lppA: HANGZHOU HANTOO 

ENTERPRISES CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: هانغزهو هانتو إنتربرايزس كو.، ليمتد.

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل ةشركة اجنبي 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 4, No.9, 8th Xiyuan 

Road, Sandun Town, Xihu 

District, Hangzhou, Zhejiang, 

China 

تي اتش كسيوان رود،  8، 0، نمبر.5بيلدينغ 

ساندون تاون، كسيهو ديستريكت، 

 ينهانغزهو، زهيجيانغ، الص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179168 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 179168 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Grinding wheel (hand tool), Abrasive tools (hand 

tools) , Hand tools, Gardener Hand operated, 

Electric or non-electric razor, Cutting tools (hand 

tools), Chisel (hand tool), Drill bit (hand tool 

component), Gun like hand tools, Carving drill, 

Knife, Tableware (knife, fork and spoon), Knife 

handle, Agricultural appliances (manual type), 

Utensils and tools for animal skinning, Harpoon 

Other than firearms Personal weapons, Milling 

cutter (hand tool), Wrench (hand tool), Hand tools 

Screw driver head, Cutting tools (hand tools), 

Puncher (hand tool) , Riveting Nail gun (hand 

tool) 

عجلة طحن )أداة يدوية( ، أدوات كشط )أدوات يدوية( ، أدوات 

يدوية ، أداه بستنة يدوية ، ماكينة حالقة كهربائية أو غير 

كهربائية، أدوات قطع ]عدد يدوية[ ، ازميل )أداة يدوية( ، 

، مسدس مثل أداة يدوية ، مثقاب مثقاب )مكون أداة يدوية( 

للحفر ، سكين ، أدوات المائدة )سكين، شوكة وملعقة( ، مقبض 

سكين ، أجهزة زراعية ) من النوع اليدوي( ، اواني وأدوات 

لسلخ الحيوانات ، ِّحَراب خطافية بخالف األسلحة النارية 

واألسلحة الشخصية ، قطاعات تفريز ]عدد يدوية[ ، مفاتيح ربط 

دوية[ ، رأس مفك براغي يدوي ، أدوات قطع ]عدد ]عدد ي

 يدوية[ ، مثقاب )أداة يدوية( ، مسدس تثبيت مسامير )أداة يدوية(

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/06/2021 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2021  

eaaN tpac lppA: FANGDA HOLDING CO., 

LTD 

 اسم طالب التسجيل: فانغدا هولدينغ كو.، ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FuRong Town Industrial Zone, 

Yueqing City, Zhejiang 325600 

(CN) 

فورونغ تاون اندستريال زون، يويهتشينغ 

 الصين 817299سيتي، تشجيانغ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان  11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179164 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 179164 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hand tools, hand-operated Beard clippers 

Manicure sets Table cutlery [knives, forks and 

spoons] (non- electric)Flat irons Hair clippers for 

personal use, electric and non-electric Scissors 

Knives Agricultural implements, hand-operated 

عدد يدوية تدار باليد مقصات شعر اللحى أطقم العناية بأظافر 

كاوي )غير اليدين أدوات للمائدة ]سكاكين وشوك ومالعق[ م

كهربائية ( مقصات شعر لإلستعمال الشخصي |كهربائية وغير 

 كهربائية[ مقصات سكاكين معدات زراعية تدار باليد

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 14/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2021  

eaaN tpac lppA: YIWU WINNING STAR 

SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT CO .,LTD 

ييوو ويننج ستار سبالي تشين منجمنت سي 

 او ال تي دي 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rm .1207 no. 999 chouzhou 

north road , yiwu city china  

طريق تشوتشو  000رقم  2195ار ام 

 الشمالي مدينة ييوو الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box11184- 11184 amman   شركة البوابة للقانون / تمثلها المحامية ديما

 عمان 11184 -11184ص.ب الطعان

ليغعنوان التب  

Trademark 179308 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 179308 الصنف 
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LUCID 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

batteries; batteries to charge electric automobiles البطاريات. بطاريات لشحن السيارات الكهربائية 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90539798 

Claim Date : 2021-02-22 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09780508رقم االدعاء : 

 11-91-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 04/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/03/2021  

eaaN tpac lppA: AVB Metrics, LLC  اسم طالب التسجيل: سيايه في بي ميتريكس، ال ال 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7373 Gateway Boulevard, 

Newark, California 94560, 

USA 

يه بوليفارد، نيوارك، كاليفورنيا جيتو 5858

 ، الواليات المتحدة االمريكية05729

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب صيةنادر جميل قم 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179434 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179434 الصنف 
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 KKTICK 
  

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

cameras photography , computer programmes 

programs , recorded, cases for smartphones, 

smartwatches, computers, data processing 

apparatus, walkie-talkies, smartglasses, cabinets 

for loudspeakers 

لحاسوب برامج ، كاميرات للتصوير الفوتوغرافي , برامج ا

المسجلة, الحافظات للهواتف الذكية, الساعات الذكية, أجهزة 

الحاسوب, أجهزة معالجة البيانات, الهواتف الالسلكية, النظارات 

 الذكية, خزائن السماعات

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2021  

eaaN tpac lppA: Shenzhen Xinkeying Digital 

Co.,LTD. 

 اسم طالب التسجيل: شينزن زنكيينغ ديجيتال كو ال تي دي

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rm. 801, 8/F, Block C, Han's 

Innovation Building, No. 9018, 

Beihuan Avenue, 

Songpingshan Community, Xili 

Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

/اف، بلوك سي، مبنى هانز 8، 892غرفة 

، جادة بيهوان، مجتمع 0928اينوفيشن، رقم 

سونغبينغشان، شارع زيلي، مقاطعة نانشان، 

 شينزن، جوانغدونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Dima Taan P.O.Box841310- 

11184 Amman/Bekeen Street 

 -841310ص.ب ديما عبداللطيف الطعان 

 عمان/شارع بكين 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179259 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179259 الصنف 
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 NEVE 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

microphones; earphones; vocal control devices; 

electronic devices for transmitting distress call 

signals; electronic control devices for curtains, 

awnings, roller shutters and venetian blinds; fire 

sensors; optical sensors; thermal sensors; vibration 

sensors; ultrasonic sensors; sensors for 

meteorology; motion sensors; loudspeakers; 

speaker amplifiers; stereo amplifiers; audio 

amplifiers; wireless router; computer network 

routers; wireless signal repeaters; communication 

hub; gateway for Internet of Things (loT); wireless 

signal transmitters; anti-theft and remote 

assistance systems; apparatuses for the automatic 

sending of telephone calls; emergency equipment 

and devices; life saving, safety, protection and 

signaling devices; remote monitoring equipment; 

personal safety alarms; software for transmitting 

distress signals; cover plates for sockets, switches 

and electrical devices; cable sockets; electrical 

sockets for civil and industrial applications; 

electrical switches; electrical dimmers; electrical 

relays; sockets, plugs and other contacts (electrical 

connectors); built-in electrical boxes; table 

electrical boxes; frames and supports for cover 

plates; ethernet sockets; sockets for antennas; 

telephone sockets.  

الميكروفونات، السماعات، أجهزة التحكم الصوتي، األجهزة 

اإللكترونية لنقل إشارات نداء االستغاثة، أجهزة التحكم 

اإللكترونية للستائر والمظالت والستائر الدوارة والستائر 

المعدنية، مجسات حريق، مجسات بصرية، مجسات حرارية، 

الصوتية، مجسات مجسات االهتزاز، مجسات بالموجات فوق 

لألرصاد الجوية، مجسات الحركة، سماعات الصوت، مكبرات 

)مضخمات( الصوت، مكبرات )مضخمات( صوت ستيريو، 

مضخمات الصوت، جهاز التوجيه الالسلكي، أجهزة توجيه 

شبكة الحاسوب، مكررات اإلشارة الالسلكية، مركز اتصال 

اإلشارات  (، أجهزة إرسالloTمركزي، بوابة إنترنت األشياء )

الالسلكية، أنظمة مكافحة السرقة والمساعدة عن بعد، أجهزة 

لإلرسال التلقائي للمكالمات الهاتفية، معدات وأجهزة الطوارئ، 

أجهزة إنقاذ الحياة والسالمة والحماية واإلشارات، معدات 

المراقبة عن بعد، أجهزة إنذار السالمة الشخصية، برمجيات 

لوحات تغطية للمآخذ والمفاتيح  إلرسال إشارات االستغاثة،

واألجهزة الكهربائية، مآخذ الكابالت، مقابس كهربائية للتطبيقات 

المدنية والصناعية، مفاتيح كهربائية، مخفتات كهربائية، 

محركات كهربائية، المآخذ والمقابس وغيرها من الموصالت 

)الموصالت الكهربائية(، صناديق كهربائية مدمجة، صناديق 

ة للطاولة، إطارات ودعامات أللواح التغطية، مآخذ كهربائي

 إيثرنت، مآخذ للهوائيات، مآخذ الهاتف. 

 
 

 

 

 

 

  

Date of 17/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/03/2021  

eaaN tpac lppA: Vimar S.p.A. .اسم طالب التسجيل: فيمار اس. بيه. ايه 

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Viale Vicenza, 14, 36063 

Marostica (Vicenza) - Italy 

ماروستيكا  82928، 25فيالي فيتشنزا، 

 إيطاليا –)فيتشنزا( 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street, P.O.Box 921100 

Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 012299، شارع مكة، ص. ب 295رقم 

 االردن 22201عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179400 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179400 الصنف 
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Goods/Services دمات التاليةمن اجل البضائع/الخ 

Computer programs (downloadable software); electronic 

publications, downloadable; audio and video recordings, 

downloadable publications and software supplied on-line from 

a computer databases or the Internet; computer programs 

downloadable from a global computer network; recorded 

computer programs (software); interfaces for computers; 

internet browsers; apparatus and equipment for recording, 

processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying, 
compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or 

enhancing sound, video images, graphics and data; access 

control systems; application, database, web and file servers; 

computer firmware; computer hardware and computer software 

for a wireless technology to provide communication between 

multiple computers and between computers and local and 

global computer networks; data storage programs; digital 

communication systems; network interface devices; computer 

keyboards; computer mouse; CD-ROM disks recorded with 

computer program; electronic pocket translators; digital audio-

video CD-ROMs; mobile phones; encoded bank credit, debit, 
cash and identification cards; computer programs; computers 

and computer hardware components; network communication 

apparatus; portable telecommunication instant messaging 

devices; voice messaging systems; electronic mail and 

messaging programs for use on a network server; scientific, 

nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 

weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, transforming, 

accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus 

for recording, transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs 

and other digital recording media; mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 

processing equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus.  

قابلة للتحميل(؛ المنشورات اإللكترونية، برامج الكومبيوتر )برمجيات 

القابلة للتحميل؛ التسجيالت الصوتية والمرئية، المنشورات والبرمجيات 

القابلة للتحميل المتاحة عبر االنترنت من قواعد بيانات حاسوبية أو 

االنترنت؛ برامج الكمبيوتر القابلة لالنزال على اجهزة الكمبيوتر من 

برامج الحاسوب المسجلة )برمجيات(؛ أجهزة شبكات كمبيوتر عالمية؛ 
بينية ألجهزة الحاسوب؛ متصفحات االنترنت؛ أجهزة ومعدّات تسجيل 

و/او معالجة و/او االستالم و/او نسخ و/او اإلرسال و/او تعديل و/او 

ضغط و/او فك ضغط و/او البث و/او دمج و/أو تحسين الصوت و/أو 

و/او اجهزة تحكم بالدخول و/او صور الفيديو و/او الرسومات والبيانات 

التطبيقات و/او القواعد البيانية و/أو سيرفرات الشبكة والملفات؛ برامج 

الحاسوب الدائمة؛ قطع الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للتكنولوجيا 

الالسلكية لتوفير االتصال ما بين عدة حواسيب وما بين الحواسيب 

انات؛ أنظمة االتصال وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج تخزين البي
الرقمي؛ أجهزة الواجهات البينية للشبكات؛ لوحات مفاتيح ألجهزة 

الحاسوب؛ فأرات الحاسوب؛ األقراص المضغوطة ذات ذاكرة القراءة فقط 

المسجلة ببرامج الحاسوب؛ أجهزة الترجمة اإللكترونية الموضوعة 

المرئية  بالجيب ؛ ألقراص المضغوطة ذات ذاكرة القراءة فقط السمعية

الرقمية؛ الهواتف النقالة؛ بطاقات االئتمان المصرفية المرمزة وبطاقات 

المدين وبطاقات النقد وبطاقات التعريف؛ برامج الحاسوب؛ الحواسيب 

ومكونات قطع الحاسوب؛ أجهزة االتصال للشبكات؛ اجهزة االتصال 

؛ المحمولة إلرسال الرسائل الفورية؛ أنظمة إرسال الرسائل الصوتية
البريد األلكتروني وبرامج إرسال الرسائل لالستخدام على سيرفرات 

الشبكات؛ األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة البصرية وأجهزة الوزن والقياس 

وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ 

جهزة ومعدّات توصيل او تشغيل او تحويل او تجميع او تنظيم أو التحكم أ

في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو 

الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية، أقراص التسجيل؛ األقراص 

المضغوطة، أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ 
ليات األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد، وآ

اآلالت الحاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب؛ وبرمجيات 

 الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

Date of 06/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2021  

eaaN tpac lppA: Tencent Holdings Limited اسم طالب التسجيل: تنسنت هولدينجز ليميتد 

lpc oapN ty     : Cayman Islands جنسية الطالب جزر كايمان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 2681 GT, Century 

Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

جي تي، سنتشري  1282صندوق بريد 

يارد، كريكيت سكوير، هتشينز درايف، 

 جورج تاون، جراند كيمان، جزر الكيمان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property - 11184 Amman/ Al 

Shmeisani/ Prince Shaker Bin 

Zaid Street 

 11184 - سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

 زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179453 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179453 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer peripheral devices; smart cards 

[integrated circuit cards]; computer software 

applications, downloadable; time recording 

apparatus; facial recognition apparatus; time 

clocks [time recording devices]; Scales; weighing 

apparatus and instruments; Measures; electronic 

notice boards; Smartphones; portable media 

players; cameras [photography]; temperature 

indicators; air analysis apparatus; Stereoscopes; 

materials for electricity mains [wires, cables]; 

integrated circuits; connectors [electricity]; time 

switches, automatic; remote control apparatus; 

heat regulating apparatus; Electrolysers; fire 

extinguishing apparatus; radiological apparatus for 

industrial purposes; clothing for protection against 

accidents, irradiation and fire; theft prevention 

installations, electric; 3D spectacles; battery 

chargers; accumulators, electric; animated 

cartoons; electrified fences.  

أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ بطاقات ذكية ] بطاقات الدارات 

كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ جهاز المتكاملة[ ؛ تطبيقات برامج ال

تسجيل الوقت؛ جهاز التعرف على الوجه؛ ساعات الوقت 

]أجهزة تسجيل الوقت[ ؛ موازين؛ أجهزة وأدوات الوزن؛ 

مقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ الهواتف الذكية؛ 

مشغالت الوسائط المحمولة؛ كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[ 

جهاز تحليل الهواء؛ أجهزة  ؛ مؤشرات درجة الحرارة؛

ستيريوسكوب )منظار مجسم( ؛ مواد ألنابيب الكهرباء ]األسالك 

والكابالت[ ؛ دوائر متكاملة؛ موصالت ]كهرباء[ ؛ مفاتيح زمنية 

أتوماتيكية؛ جهاز التحكم عن بعد؛ جهاز تنظيم الحرارة؛ أجهزة 

تحليل كهربائي؛ جهاز اطفاء حريق؛ أجهزة إشعاعية لألغراض 

صناعية؛ مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع والحريق؛ ال

منشآت منع السرقة الكهربائية؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ شواحن 

البطاريات؛ بطاريات كهربائية؛ الرسوم المتحركة؛ أسوار 

 مكهربة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Guangdong DEERMA 

Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: غوانغدونغ ديرما تكنولوجي كو.، 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. 4-1, Longhui Road, 

Malong Village Committee, 

Beijiao Town, Shunde District, 

Foshan City, Guangdong 

Province, China 

، لونغهوي رود، مالونغ فيليدج 2-5نمبر. 

كوميتي، بيجياو تاون، شوندي ديستريكت، 

 فوشان سيتي، غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179316 Class 9 9 لتجاريةرقم العالمة ا 179316 الصنف  
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 KINGSTON FURY 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Solid state drives for data storage (SSD), DRAM 

memory modules for computers and gaming 

systems, memory card readers, USB flash drives, 

flash memory devices, including SD and microSD 

cards, and other computer and software memory 

products and devices; computer equipment, 

namely, add-on enhancement boards and memory 

expansion boards for computers.  

( ووحدات SSDوسيط تخزين ذو حالة ثابتة لتخزين البيانات )

)ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية( ألجهزة  DRAMذاكرة 

الكمبيوتر )الحاسوب( وبرامج األلعاب وقارئات بطاقات الذاكرة 

)الناقل التسلسلي العام( المحمولة  USBومحركات أقراص 

)ذاكرة  SDات وأجهزة الذاكرة المحمولة بما في ذلك بطاق

)ذاكرة تخزين غير  microSDتخزين غير متطايرة( و 

متطايرة صغيرة( ومنتجات وأجهزة أخرى لذاكرة الكمبيوتر 

)الحاسوب( وبرامجه، معدات الكمبيوتر )الحاسوب( وبالتحديد 

لوحات تعزيز إضافية ولوحات توسيع الذاكرة ألجهزة الكمبيوتر 

 )الحاسوب(. 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90713643 

Claim Date : 2021-05-21 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09528258رقم االدعاء : 

 12-97-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Kingston Technology 

Corporation 

 اسم طالب التسجيل: كينغستون تيكنولوجي كوربوريشن

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17600 Newhope Street, 

Fountain Valley, 

CALIFORNIA UNITED 

STATES 92708 

نيوهوب ستريت، فاونتن فالي،  25299

كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية 

01598 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179415 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179415 الصنف 
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Goods/Services ضائع/الخدمات التاليةمن اجل الب 

Scientific and laboratory devices for treatment using electricity; Electric 

measuring apparatus; automatic measuring instruments; temperature measuring 

instruments; tool measuring instruments; resistance measuring instruments; 

digital measuring apparatus, thermal energy measuring apparatus, sensors for 

measuring instruments; Electrical signalling apparatus; Checking [supervision] 

apparatus and instruments (electrical); Electronic data processing equipment; 

Components for computers; electronic components for computers; desktop 

computers; portable computers; Computer software programs; computer software 

applications; computer interface software; software for operating and managing 

integrated circuit components; Electrical installation equipment and materials, 

namely mounting boxes, wiring accessories, circuit breakers, electrical sockets 

and lighting control electronics, switchboards and switchgear, transformers, 

thermal control equipment; railway insulating sleeves for anodes 

(electrotechnical), railway electrification connectors and fasteners, railway 

electrical pole accessories, switchgear and components, connectors and terminals, 

automatic timers; Electric sockets; cables (electric), cable locators, cable ducts 

(electric), cables (for optical fiber), optical cables, electric cable connectors, cable 

modems, electrical connectors, namely cold shrink joints, cable protection and 

connection accessories; power electronics, namely power regulators, electronic 

transformers, dry type transformers, power modules, circuits (electrical or 

electronic); electric voltage regulators, electric junction boxes; Chargers, charging 

poles, Chargers and poles for electric vehicles, battery chargers, battery charge 

displays, battery charge meters, battery charge monitors, battery charge 

indicators; voltage line detectors; electronic devices and computer hardware for 

wireless communications; remote control units, remote controls, voltage load 

remote controls; remote controls for heating, ventilation and lighting; accessories 

for the transmission and distribution of electricity, namely overhead line 

accessories, underground cable accessories, network automation products and 

power electronics products; Computer systems for distribution system operators 

devices and applications for power quality, predictive maintenance, protection 

and control systems, fault indicators, smart sensors for smart grids and network 

automation solutions; Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or controlling electricity for Distribution 

System Operators devices and applications for power quality, predictive 

maintenance, protection and control systems, fault indicators, smart sensors for 

smart grids and network automation solutions; Apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the 

use of electricity; Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution of 

electricity.  

األجهزة العلمية والمخبرية للمعالجة بالكهرباء، أجهزة قياس كهربائية، أدوات القياس 

األوتوماتيكية، أدوات قياس درجة الحرارة، أدوات قياس االداة، أدوات قياس المقاومة، 

أجهزة قياس رقمية وأجهزة قياس الطاقة الحرارية وحساسات ألدوات القياس، أجهزة 

جهزة وأدوات فحص ]اإلشراف[ )الكهربائية(، معدات معالجة اإلشارات الكهربائية، أ

البيانات اإللكترونية، مكونات ألجهزة الحاسوب، المكونات اإللكترونية ألجهزة 

الحاسوب، أجهزة الحاسوب المكتبية، أجهزة حاسوب محمولة، برامج برمجيات 

ت لتشغيل الحاسوب، تطبيقات برمجيات الحاسوب، برمجيات واجهة الحاسوب، برمجيا

وإدارة مكونات الدوائر المتكاملة، معدات ومواد التركيبات الكهربائية وبالتحديد صناديق 

التركيب المعلقة وملحقات )إكسسوارات( األسالك وقواطع الدائرة والمقابس الكهربائية 

وإلكترونيات التحكم في اإلضاءة ولوحات المفاتيح والمفاتيح الكهربائية والمحوالت 

لتحكم الحراري، األكمام العازلة للسكك الحديدية لألنودات )الكهروتقنية( ومعدات ا

وموصالت ومثبتات كهربة السكك الحديدية وملحقات )إكسسوارات( القطب الكهربائي 

للسكك الحديدية ، المفاتيح الكهربائية والمكونات والموصالت والمحطات وأجهزة ضبط 

لكابالت )الكهربائية( ومحددات الكابالت ومجاري الوقت األوتوماتيكية، مآخذ كهربائية، ا

الكابالت )الكهربائية( والكابالت )لأللياف الضوئية( والكابالت البصرية )الضوئية( 

وموصالت الكابالت الكهربائية ومودم الكابالت والموصالت الكهربائية وبالتحديد 

التوصيل،  وصالت االنكماش الباردة وواقيات الكابالت وملحقات )إكسسوارات(

إلكترونيات الطاقة وبالتحديد منظمات الطاقة والمحوالت اإللكترونية والمحوالت الجافة 

ووحدات الطاقة والدوائر )الكهربائية أو اإللكترونية(، منظمات التيار الكهربائي 

وصناديق التوصيل الكهربائية، أجهزة الشحن وأعمدة الشحن وشواحن وأعمدة السيارات 

واحن البطاريات وشاشات شحن البطارية وعدادات شحن البطارية الكهربائية وش

وشاشات شحن البطارية ومؤشرات شحن البطارية، كاشفات خط التيار الكهربائي، 

األجهزة اإللكترونية وأجهزة الحاسوب لالتصاالت الالسلكية، وحدات التحكم عن بعد 

ل التيار الكهربائي، أجهزة وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بتحمي

التحكم عن بعد للتدفئة والتهوية واإلضاءة، ملحقات لنقل وتوزيع الكهرباء وبالتحديد 

ملحقات الخطوط الهوائية وملحقات الكابالت األرضية ومنتجات أتمتة الشبكات ومنتجات 

 إلكترونيات الطاقة، أنظمة الحاسوب لمشغلي أنظمة التوزيع واألجهزة والتطبيقات

الخاصة بجودة الطاقة والصيانة التنبؤية وأنظمة الحماية والتحكم ومؤشرات األعطال 

وأجهزة االستشعار الذكية للشبكات الذكية وحلول أتمتة الشبكات، أجهزة وأدوات إلجراء 

أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في الكهرباء ألجهزة وتطبيقات مشغلي 

صة بجودة الطاقة والصيانة التنبؤية وأنظمة الحماية والتحكم أنظمة التوزيع الخا

ومؤشرات األعطال وأجهزة االستشعار الذكية للشبكات الذكية وحلول أتمتة الشبكات، 

أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في استخدام 

ل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في الكهرباء، أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحوي

 توزيع الكهرباء. 

Date of 26/05/2021 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2021  

eaaN tpac lppA: Ensto Oy اسم طالب التسجيل: إنستو اوي 

lpc oapN ty     : Finland جنسية الطالب فنلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ensio Miettisen katu 2, 06100 

Porvoo, Finland 

بورفو،  92299، 1إنسيو ميتيسين كاتو 

 فنلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179409 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179409 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rulers [measuring instruments]; slide calipers; 

micrometers; surveyors' levels; dynamometers; 

couplings, electric; voltmeters; protective helmets.  

مساطر ]معدات للقياس[؛ أدوات قياس أبعاد إنزالقية؛ جهاز 

قياس األبعاد الصغيرة جداً؛ موازين المساح؛ أجهزة قياس القوة 

 الميكانيكية؛ قارنات كهربية؛ الفولتميتر؛ خوذات واقية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/06/2021  

eaaN tpac lppA: HANGZHOU HANTOO 

ENTERPRISES CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: هانغرهو هانتو انتربرايزس كو.،ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 4, No.9, 8th Xiyuan 

Road, Sandun Town, Xihu 

District, Hangzhou, Zhejiang, 

China 

كسيوان رود، تي اتش  8، 0، نمبر.5بيلدينغ 

ساندون تاون، كسيهو ديستريكت، 

 هانغزهو، زهيجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153.بص

ليغعنوان التب  

Trademark 179167 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179167 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries, electric; Battery chargers; Connectors 

[electricity]; Smartphones; Mobile telephones; 

Electric sockets; Electric plugs; Contacts, electric; 

Connections, electric; Charging stations for 

electric vehicles; Portable power supplies 

(rechargeable batteries); Power adapters; Printed 

circuits; Integrated circuits; Chips [integrated 

circuits]; Printed circuit boards; Remote control 

apparatus; Virtual reality headsets; Smartwatches; 

Integrated circuit cards [smart cards]; Headphones; 

Cameras [photography]; Notebook computers; 

Wearable computers; Smart bracelets; Bathroom 

scales; Computer motherboards; Wireless 

chargers; Television apparatus; Earphones; Body 

fat scales for household use. 

بطاريات، كهربائية؛ أجهزة شحن البطارية؛ الموصالت 

]الكهرباء[؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف المحمولة؛ مفاتيح 

كهربائية؛ المقابس الكهربائية؛ مفاتيح توصيل كهربائية؛ 

موصالت كهربائية ; اجهزة شحن للسيارات الكهربائية؛ اجهزة 

محوالت  تزويد طاقة محمولة )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(؛

الطاقة; دارات كهربائية مطبوعة؛ دوائر كهربائية متكاملة؛ 

رقائق ]دوائر متكاملة[؛ لوحات الدارات المطبوعة؛ اجهزة 

التحكم عن بعد؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ الساعات الذكية؛ 

بطاقات الدارات المتكاملة ]البطاقات الذكية[؛ سماعات الرأس؛ 

لكمبيوتر المحمولة؛ أجهزة الكاميرات ]تصوير[؛ أجهزة ا

الكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ أساور ذكية، اجهزة الوزن التي 

تستعمل داخل الحمامات ; اللوحات األم للكمبيوتر؛ أجهزة 

الشحن الالسلكية؛ اجهزة التلفاز ; سماعات األذن; موازيين قياس 

 الدهون في الجسم لالستخدام المنزلي. 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : the registration of this trademark does 

not give its owner the exclusive rights to use the 

general device if appeared separately from the 

mark  

_______________________________________ا

يعطي اصحابها الحق المطلق لتنازل : ان تسجيل هذه العالمة ال 

 باستخدام الرسم العام اذا ما ورد بمعزل عن العالمة 

Date of 05/06/2021 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/06/2021  

eaaN tpac lppA: GUANGDONG OPPO 

MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.  

: جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشنز 

 كورب.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18 Haibin Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China  

هايبين رود، ووشا ، شانغ ان، دونغوان، 28

 جواندونغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179245 Class 9 9 يةرقم العالمة التجار 179245 الصنف  
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 Find N 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; Mobile communication 

terminals; Cell phones; Smartphones; Covers for 

smartphones; Protective films adapted for 

smartphones; Selfie lenses; Headphones; Cameras 

[photography]; USB cables; Batteries, electric; 

Rechargeable batteries; Wearable computers; 

Wearable activity trackers; Wearable video display 

monitors; Downloadable smartphone software 

applications, namely, software for speech 

recognition; Facial recognition apparatus; 

Scanners [data processing equipment]; Cabinets 

for loudspeakers; Virtual reality headsets; Chips 

[integrated circuits]; Tablet computers; Television 

apparatus.  

اجهزة معالجة البيانات؛ محطات االتصال المتنقلة؛ الهواتف 

المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ اغطية للهواتف الذكية؛ أفالم واقية 

معدة للهواتف الذكية؛ عدسات سيلفي؛ سماعات الرأس؛ 

الكاميرات ]تصوير[؛ كابالت يو اس بي، بطاريات، كهربائية؛ 

؛ أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ بطاريات قابلة إلعادة الشحن

اجهزة تتبع الحركة قابلة لالرتداء؛ شاشات عرض الفيديو القابلة 

لالرتداء؛ تطبيقات برامج الهاتف الذكي القابلة للتنزيل وتحديدا 

برامج التعرف على الكالم ؛ اجهزة التعرف على الوجوه، 

لمكبرات  الماسحات الضوئية ]معدات معالجة البيانات[؛ خزانات

الصوت؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ رقائق ]دوائر متكاملة[؛ 

 أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ اجهزة التلفاز 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 05/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/06/2021  

eaaN tpac lppA: GUANGDONG OPPO 

MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.  

ز : جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشن

 كورب.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18 Haibin Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China  

هايبين رود، ووشا ، شانغ ان، دونغوان، 28

 جواندونغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179319 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179319 الصنف 
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 Objet Collection 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Televisions; Digital signage; Cordless telephones; 

Smart phones; Audio; Corded telephones; 

Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; Electric audio 

and visual apparatus and instruments; Navigation 

for cars; Computers; Monitors for computers; 

Computer software; Home theater systems; Audio-

Video receivers for home theater; Speakers for 

home theater; Home theater projectors; Portable 

rechargers; Portable communications apparatus; 

Cellular phones.  

اجهزة التلفاز؛ الالفتات الرقمية؛ الهواتف الالسلكية؛ الهواتف 

الذكية؛ والمقاطع الصوتية؛ الهواتف السلكية؛ أجهزة التسجيل أو 

اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ األجهزة واألدوات 

الصوتية والبصرية الكهربائية؛ أجهزة المالحة للسيارات؛ أجهزة 

برمجيات الحاسوب؛ أنظمة الحاسوب؛ شاشات للحواسيب؛ 

المسرح المنزلي؛ مستقبالت الصوت والفيديو للمسرح المنزلي؛ 

سماعات ألجهزة المسرح المنزلي؛ أجهزة العرض بتسليط 

الضوء للمسرح المنزلي؛ أجهزة إعادة الشحن المحمولة؛ أجهزة 

 االتصاالت المحمولة؛ الهواتف الخلوية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG Electronics Inc.   طالب التسجيل:اسم  ال جي اليكترونيكس انك  

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 

07336,Republic of Korea 

دونغ بانفدانفيو جو سيئول يويدو  19رقم 

 كوريا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه  

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179343 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179343 الصنف 
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 Objet 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Televisions; Digital signage; Cordless telephones; 

Smart phones; Audio; Corded telephones; 

Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; Electric audio 

and visual apparatus and instruments; Navigation 

for cars; Computers; Monitors for computers; 

Computer software; Home theater systems; Audio-

Video receivers for home theater; Speakers for 

home theater; Home theater projectors; Portable 

rechargers; Portable communications apparatus; 

Cellular phones.  

اجهزة التلفاز؛ الالفتات الرقمية؛ الهواتف الالسلكية؛ الهواتف 

الذكية؛ والمقاطع الصوتية؛ الهواتف السلكية؛ أجهزة التسجيل أو 

اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ األجهزة واألدوات 

الصوتية والبصرية الكهربائية؛ أجهزة المالحة للسيارات؛ أجهزة 

برمجيات الحاسوب؛ أنظمة الحاسوب؛ شاشات للحواسيب؛ 

المسرح المنزلي؛ مستقبالت الصوت والفيديو للمسرح المنزلي؛ 

سماعات ألجهزة المسرح المنزلي؛ أجهزة العرض بتسليط 

الضوء للمسرح المنزلي؛ أجهزة إعادة الشحن المحمولة؛ أجهزة 

 االتصاالت المحمولة؛ الهواتف الخلوية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG Electronics Inc.  .اسم طالب التسجيل: إل. جي إليكترونيكس إنك 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 

07336,Republic of Korea 

جو،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي218

 ، جمهورية كوريا95882سيؤول، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179351 Class 9 9 التجارية رقم العالمة 179351 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Copier (photography, static electricity, heat), 

Surveying and mapping instruments, measuring 

instruments and apparatus, Measuring device, 

Laser measuring machine, Meters, Level 

instrument (horizontal line measuring instrument), 

Detector, Industrial radiation equipment, power 

wire and power cable, Optical instruments and 

apparatus, Electronic monitoring device, Glasses 

(Optics), Photoelectric sensor. 

آلة نسخ ) تصوير، كهرباء ساكنة، حرارة( ، أدوات المسح 

ورسم الخرائط ، أدوات وأجهزة القياس ، جهاز قياس ، آلة قياس 

ليزر، أجهزة قياس ، اداة قياس مستوى )أداه قياس الخط األفقي( 

، كواشف ، معدات إشعاع صناعي ، أسالك طاقة وكابالت طاقة 

ة إلكتروني ، نظارات ، أجهزة وأدوات بصرية ، جهاز مراقب

 )بصريات( ، أداة استشعار كهروضوئية .

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2021  

eaaN tpac lppA: FANGDA HOLDING CO., 

LTD 

 اسم طالب التسجيل: فانغدا هولدينغ كو.، ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address FuRong Town Industrial Zone, 

Yueqing City, Zhejiang 325600 

(CN) 

فورونغ تاون اندستريال زون، يويهتشينغ 

 الصين 817299سيتي، تشجيانغ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان  11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179162 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179162 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Calipers; rulers (measuring instruments); 

micrometers; slide calipers; measures; surveyors' 

levels; protractors (measuring instruments); 

measuring apparatus, namely distance measuring 

apparatus; height measuring instruments; jigs 

(measuring instruments); logs (measuring 

instrument); pressure measuring apparatus; 

precision measuring apparatus; gauges. 

فرجارات؛ مساطر ]أدوات قياس[؛ ميكرومترات )أجهزة قياس 

دقيقة(؛ فرجارات قياس منزلقة؛ مقاييس؛ موازين للمساحين؛ 

مناقل ]أدوات قياس[؛ أجهزة قياس والمعني بها اجهزة قياس 

المسافات؛ اجهزة قياس االرتفاع؛ دالئل تشغيل ]أدوات قياس[؛ 

أجهزة قياس مسجالت ]أدوات قياس[؛ أجهزة قياس الضغط؛ 

 دقيقة؛ محددات قياس.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: SICHUAN MACHINERY 

IMP. & EXP. CORP. LTD. 

سيشوان ماشينيري اي ام بي. & ايي اكس 

 بي. كورب. ال تي دي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C-8F, FENGDE 

INTERNATIONAL PLAZA, 

NO.6 HANGKONG ROAD, 

CHENGDU CITY, SICHUAN 

PROVINCE, PEOPLE'S 

REPUBLIC OF CHINA 

اف، فينجدي انترناشونال بالزا، رقم. 8-سي

هانغ كونغ رود، تشينجدو سيتي، سيشوان  2

 بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh  -  P. O. 

Box 142025 Amman 11814 - 

Jordan  

 251917ص. ب   - قمصية نادر جميل  

 االردن  - 22825عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179432 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179432 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wall-mounted electric power connector to charge 

electric automobiles; mobile plug-in electric power 

connector to charge electric automobiles; 

downloadable software in the nature of a mobile 

application for monitoring electric charge and 

status of vehicles and remote control of vehicle; 

downloadable software in the nature of vehicle 

operating system software  

موصل طاقة كهربائي مثبت على الحائط لشحن السيارات 

الكهربائية؛ موصل طاقة كهربائية متنقل لشحن السيارات 

البرمجيات القابلة للتنزيل في طبيعة تطبيقات الهاتف  الكهربائية؛

المحمول لمراقبة الشحن الكهربائي وحالة المركبات والتحكم عن 

بعد في المركبات؛ البرامج القابلة للتنزيل في طبيعة برمجيات 

 نظام تشغيل المركبات

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90394042 

Claim Date : 2020-12-18 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09805951رقم االدعاء : 

 28-21-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: AVB Metrics , LLC  اسم طالب التسجيل: ايه في بي ميتريكس ، ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7373 Gateway Boulevard 

Newark California ,USA 

جيتويه بوليفارد ، نيوارك كاليفورنيا 5858

 ، الواليات المتحدة االمريكية 05729

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NADER J. QUMSIEH  

P.O.Box184653- 11814 

AMMAN, JORDAN  

 -184653ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179142 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179142 الصنف 
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 Enco 
  

 

 

Goods/Services مات التاليةمن اجل البضائع/الخد 

Computers; Computer programs, recorded; 

Computer peripheral devices; Computer programs, 

downloadable; Interactive touch screen terminals; 

Network communication apparatus; Cell phones; 

Virtual reality headsets; Loudspeakers; Earphones; 

Microphones; Camcorders; Cameras 

[photography]; USB cables; Eyeglasses; Chargers 

for electric batteries; Batteries, electric; 

Rechargeable batteries; Headphones; Earphones 

for cellular telephones; Wireless headsets for 

smartphones; Smartphones; Downloadable 

software applications for mobile phones; 

Television apparatus  

أجهزة الكمبيوتر؛ برامج الحاسوب المسجلة، أجهزة الكمبيوتر 

الطرفية ؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ؛ طرفيات شاشات 

تفاعلية تعمل باللمس ؛ اجهزة اتصال شبكات ؛ هواتف خليوية ؛ 

سماعات الواقع االفتراضي، مكبرات الصوت، سماعات. 

ر ميكروفونات، كاميرات الفيديو الكاميرات ]تصوي

، نظارة طبية؛ شواحن  USBفوتوغرافي[، كابالت يو اس بي 

للبطاريات الكهربائية، بطاريات كهربائية، بطاريات قابلة 

للشحن، سماعات الرأس؛ سماعات للهواتف الخلوية، سماعات 

السلكية للهواتف الذكية، الهواتف الذكية؛ تطبيقات البرامج القابلة 

 التلفزيون. للتنزيل للهواتف المحمولة ؛ اجهزة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: GUANGDONG OPPO 

MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.  

: جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشنز 

 كورب.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18 Haibin Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China  

هايبين رود، ووشا ، شانغ ان، دونغوان، 28

 جواندونغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179170 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179170 الصنف 
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 HeyTap 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tablet computers; Computer programs, recorded; 

Computer game software, recorded; Computer 

game software, downloadable; Computer 

peripheral devices; Computer programs 

[downloadable software]; Smartphone software 

applications, downloadable, for cloud storage 

platform; Smartwatches; Smartglasses; Wearable 

computers; Gesture recognition software; Virtual 

reality game software; Biometric scanners; 

Smartphones.  

أجهزة كمبيوتر لوحي، برامج الحاسوب المسجلة، برامج ألعاب 

الكمبيوتر مسجلة ؛ برامج ألعاب الكمبيوتر قابلة للتنزيل ؛ أجهزة 

الكمبيوتر الطرفية ؛ برامج الكمبيوتر ]البرامج القابلة للتنزيل[ ؛ 

تطبيقات برامج الهواتف الذكية القابلة للتنزيل لمنصات التخزين 

عات الذكية؛ النظارات الذكية ، أجهزة كمبيوتر السحابية ؛ السا

قابلة لالرتداء؛ برنامج التعرف على اإليماءات ؛ برنامج ألعاب 

الواقع االفتراضي ؛ ماسحات ضوئية بيومترية ، الهواتف 

 الذكية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: GUANGDONG OPPO 

MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.  

: جواندونغ ابوو موبايل تيليكومنيكيشنز 

 كورب.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18 Haibin Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China  

هايبين رود، ووشا ، شانغ ان، دونغوان، 28

 ، الصين  جواندونغ

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -  AMMAN- OM OMARH 

STREET , PO_BOX: 841153 - 

POSTCODE: 11184 

 -عمان   - الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 - 852278صندوق بريد  -شارع ام عمارة 

  22285بريدي رمز 

ليغعنوان التب  

Trademark 179174 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179174 الصنف 
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 ebmpapst Engineering a better life 
  

 

 

Goods/Services ل البضائع/الخدمات التاليةمن اج 

Motor capacitors; temperature sensors. .مكثفات المحرك، مجسات درجة الحرارة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2021  

eaaN tpac lppA : Ebm Papst Mulfingen Gmbh 

& Co. Kg 

ايبم بابست مولفينغين جي ام بي اتش آند كو. 

 كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career جيلمهنة طالب التس  

Applicant Address Bachmuehle 2, 74673, 

Mulfingen, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، مولفينغين، ألمانيا55258، 1باشموله 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب زالة للملكية الفكريةأبو غ  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179430 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179430 الصنف 
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 VIAPLAY 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Media content; downloadable motion pictures; 

downloadable television shows; downloadable 

series; downloadable digital music; podcasts; 

animated cartoons; cinematographic films; multi 

media recordings; audio and visual recordings; 

application software for televisions; computer 

software for entertainment; video recordings; 

computer software; software for streaming 

audiovisual and multimedia content via the internet 

and global communications networks; software for 

streaming audiovisual and multimedia content to 

mobile digital electronic devices; software for 

searching, organizing, and recommending 

multimedia content; downloadable computer 

software applications; downloadable mobile 

applications; video game software; computer game 

software; DVDs; virtual reality game hardware and 

software; computer software for wireless content 

delivery; computer software for purchasing, 

accessing, streaming and viewing movies, TV 

shows, videos, and multimedia content; mobile 

applications for accessing and streaming audiovisual 

and multimedia content via the internet and global 

communications networks; audio and visual 

recordings featuring music, stories, dramatic 

performances, non dramatic performances, live 

action entertainment, animated entertainment, 

learning activities for children, and games; encoded 

electronic chip cards; magnetically encoded gift 

cards; television set top boxes; digital media players; 

digital media streaming devices. 

محتوى الوسائط، صور متحركة قابلة للتنزيل، برامج 

تلفزيونية قابلة للتنزيل، مسلسالت قابلة للتنزيل، موسيقى 

رقمية قابلة للتنزيل، المدونة الصوتية، الرسوم المتحركة، 

أفالم سينمائية، تسجيالت الوسائط المتعددة، التسجيالت 

فزيون، الصوتية والمرئية، تطبيقات البرمجيات ألجهزة التل

برمجيات الحاسوب للترفيه، تسجيالت الفيديو، برمجيات 

الحاسوب، برمجيات لبث للمحتوى السمعي البصري 

والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 

العالمية، برمجيات لبث للمحتوى السمعي البصري والوسائط 

يات المتعددة إلى األجهزة اإللكترونية الرقمية المتنقلة، برمج

للبحث عن محتوى الوسائط المتعددة وتنظيمه والتوصية به، 

تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل، تطبيقات الهاتف 

المحمول القابلة للتنزيل، برمجيات العاب الفيديو، برمجيات 

، أجهزة DVDألعاب الحاسوب، أقراص الفيديو الرقمية 

ت الحاسوب وبرمجيات ألعاب الواقع االفتراضي، برمجيا

لتسليم )توصيل( المحتوى الالسلكي، برمجيات الحاسوب 

لشراء األفالم والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو ومحتوى 

الوسائط المتعددة والوصول إليها وبثها )تدفقيا( ومشاهدتها، 

تطبيقات الهاتف المحمول للوصول إلى المحتوى السمعي 

عبر اإلنترنت  البصري ومتعدد الوسائط وبثه )تدفقي(

وشبكات االتصاالت العالمية، التسجيالت الصوتية والمرئية 

التي تضم الموسيقى والقصص والعروض الدرامية 

والعروض غير الدرامية وترفيه الحركة الحية والترفيه 

بالرسوم المتحركة وأنشطة التعلم لألطفال واأللعاب، بطاقات 

مشفرة مغناطيسيا، رقاقة إلكترونية مشفرة، بطاقات الهدايا ال

صناديق فك التشفير للتلفزيونات )جهاز استقبال إشارة للتلفاز 

وتحويله الى محتوى مرئي(، مشغالت الوسائط الرقمية، 

 أجهزة بث للوسائط الرقمية.

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نت جروب سويدن ايه بينوردك انترتينم

lpc oapN ty     : Sweden جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

طالل أبوغزالة بناية مبنى مجموعة  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179250 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179250 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Media content; downloadable motion pictures; 

downloadable television shows; downloadable series; 
downloadable digital music; podcasts; animated cartoons; 

cinematographic films; multi media recordings; audio and 

visual recordings; application software for televisions; 
computer software for entertainment; video recordings; 

computer software; software for streaming audiovisual 

and multimedia content via the internet and global 
communications networks; software for streaming 

audiovisual and multimedia content to mobile digital 

electronic devices; software for searching, organizing, 

and recommending multimedia content; downloadable 
computer software applications; downloadable mobile 

applications; video game software; computer game 

software; DVDs; virtual reality game hardware and 
software; computer software for wireless content 

delivery; computer software for purchasing, accessing, 

streaming and viewing movies, TV shows, videos, and 

multimedia content; mobile applications for accessing 
and streaming audiovisual and multimedia content via the 

internet and global communications networks; audio and 

visual recordings featuring music, stories, dramatic 
performances, non dramatic performances, live action 

entertainment, animated entertainment, learning activities 

for children, and games; encoded electronic chip cards; 
magnetically encoded gift cards; television set top boxes; 

digital media players; digital media streaming devices. 

محتوى الوسائط، صور متحركة قابلة للتنزيل، برامج تلفزيونية 
قابلة للتنزيل، مسلسالت قابلة للتنزيل، موسيقى رقمية قابلة للتنزيل، 

المدونة الصوتية، الرسوم المتحركة، أفالم سينمائية، تسجيالت 

الوسائط المتعددة، التسجيالت الصوتية والمرئية، تطبيقات 
فزيون، برمجيات الحاسوب للترفيه، البرمجيات ألجهزة التل

تسجيالت الفيديو، برمجيات الحاسوب، برمجيات لبث للمحتوى 

السمعي البصري والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وشبكات 
االتصاالت العالمية، برمجيات لبث للمحتوى السمعي البصري 

والوسائط المتعددة إلى األجهزة اإللكترونية الرقمية المتنقلة، 

يات للبحث عن محتوى الوسائط المتعددة وتنظيمه والتوصية برمج
به، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل، تطبيقات الهاتف 

المحمول القابلة للتنزيل، برمجيات العاب الفيديو، برمجيات ألعاب 

، أجهزة وبرمجيات DVDالحاسوب، أقراص الفيديو الرقمية 
ت الحاسوب لتسليم )توصيل( ألعاب الواقع االفتراضي، برمجيا

المحتوى الالسلكي، برمجيات الحاسوب لشراء األفالم والبرامج 

التلفزيونية ومقاطع الفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة والوصول 
إليها وبثها )تدفقيا( ومشاهدتها، تطبيقات الهاتف المحمول للوصول 

عبر  إلى المحتوى السمعي البصري ومتعدد الوسائط وبثه )تدفقي(

اإلنترنت وشبكات االتصاالت العالمية، التسجيالت الصوتية 
والمرئية التي تضم الموسيقى والقصص والعروض الدرامية 

والعروض غير الدرامية وترفيه الحركة الحية والترفيه بالرسوم 

المتحركة وأنشطة التعلم لألطفال واأللعاب، بطاقات رقاقة 
مشفرة مغناطيسيا، صناديق فك إلكترونية مشفرة، بطاقات الهدايا ال

التشفير للتلفزيونات )جهاز استقبال إشارة للتلفاز وتحويله الى 

محتوى مرئي(، مشغالت الوسائط الرقمية، أجهزة بث للوسائط 
 الرقمية.

 

 Special condition : claiming purple,pink,red,grey and 

black colors 

 

ن البنفسجي والزهري _اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوا

 واالحمر والرمادي و االسود 

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن 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 Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179242 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179242 الصنف 
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 EXTIME 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software; application software; software for 

information processing; software for creating, 

managing, updating and using databases software 

and applications in the field of transport and route 

guidance, parking, reservation of personal 

services, reservation of catering services; 

automatic ticket, card and fare dispensing 

machines; equipment for information processing 

and computers; multimedia terminals; magnetic, 

optical data carriers; sound, image and data 

recording media, including acoustic discs, compact 

discs (audio, video, multimedia) memory, 

microprocessor, magnetic or smart cards, bank 

cards access control devices; magnetic and 

electronic access cards, magnetic and electronic 

traffic cards on transport networks. 

برمجيات، برمجيات تطبيقات، برمجيات لمعالجة المعلومات، 

برمجيات إلنشاء وإدارة وتحديث واستخدام برامج وتطبيقات 

وتوجيه المسار والوقوف وحجز قواعد بيانات في مجال النقل 

خدمات شخصية وحجز خدمات التزويد بالطعام والشراب، آالت 

توزيع آلية للتذاكر والبطاقات وتعريفة النقل، معدات لمعالجة 

المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، طرفيات متعددة الوسائط، 

حامالت بيانات مغناطيسية وضوئية، وسائط تسجيل صوت 

ي ذلك األقراص الصوتية، ذاكرة وصورة وبيانات بما ف

األقراص المضغوطة )الصوت، الفيديو ووسائط متعددة(، معالج 

دقيق، بطاقات مغناطيسية أو ذكية، وسائل التحكم بوصول 

البطاقات البنكية، بطاقات وصول مغناطيسية وإلكترونية، 

 بطاقات مرور مغناطيسية وإلكترونية لشبكات النقل.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : FR 

Claim No : 214720860 

Claim Date : 2021-01-13 

_______________________________________ا

 FRالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 125519829رقم االدعاء : 

 28-92-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: AEROPORTS DE PARIS اسم طالب التسجيل: ايروبورتس دي باريس 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 rue de France - 93290 

TREMBLAY EN FRANCE - 

FRANCE 

تريمبالي ان  08109 -رو دي فرانس  2

 فرنسا -فرانس 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
   Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

ناية مبنى مجموعة طالل أبوغزالة ب 11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179267 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179267 الصنف 
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 DONALDSON 
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Acoustic vents for portable electronics; Adsorbent vents for 

portable electronics; Air flow and filtration restriction 

indicator kits, consisting of a signal device, filter, and 

instruction sheet; Air flow restriction indicators; Aircraft 
gyro filters; Cell culture containers for use in scientific and 

medical laboratory research and for medical and clinical 

diagnostic use Controls to provide pressure drop 

measurement, digital display, and pressure drop control with 

an alarm function; Disk drive air filtration; Disk drive 

breather filters; Disk drive hydrocarbons and acid filters; 

Disk drive recirculation filters; Disk drive seals; Disk drive 

water vapor filtration; Downloadable software for 

calculating the amount of contamination in filtration 

systems; Downloadable software for connecting, monitoring, 

and managing networked filtration systems in the internet of 

things (IoT); Electric control panels; Electronic displays, 
namely, LED displays; electric transducers, sensors, and 

switches; Electronic monitors for monitoring bulk fuel 

filtration systems remotely; Emission control systems; Filter 

service indicators; Hearing device filters; HVAC process 

control monitors; Industrial process and control equipment, 

namely, air filter monitors, fuel filter monitors, and air, fuel, 

exhaust, oil, crank case ventilation, hydraulic and brake 

pressure monitors; Mounting devices for electronic monitors 

used in the remote monitoring of fuel filtration systems; Non 

adhesive protective vents to protect devices from particles, 

water, oils, and other liquids; Particulate monitoring devices 
for analyzing the cleanliness of fluids; Patch test kits for use 

in bulk fluid storage applications; Portable fluid monitors to 

measure particulate, water and overall the overall health of 

hydraulic fluids, fuels and lubricants; Pressure gauges & 

switches for use with gas turbines; Protective vent 

assemblies for protection from particles, water, oils, and 

liquids while allowing pressure equalization in enclosures; 

فتحات واقية للصوت للوسائل اإللكترونية المحمولة، فتحات واقية ومانعة 

تدفق الهواء وتقييد عمل  للرطوبة للوسائل اإللكترونية المحمولة، أطقم مؤشر

المرشح تتضمن جهاز إرسال إشارة، ومرشح وبيان بالتوجيهات، مؤشرات 
تقييد تدفق الهواء، مرشحات الجايروسكوب للطائرات، أوعية استزراع 

الخاليا لالستخدام في البحوث المخبرية العلمية والطبية ولالستخدام 

د بقياس انخفاض الضغط، التشخيصي الطبي واإلكلينيكي وسائل تحكم للتزوي

عرض رقمي والتحكم بانخفاض الضغط مزودة بوظيفة اإلنذار، مرشح هواء 

لمحرك القرص، مرشحات تهوية محركات األقراص، مرشحات 

هيدروكربونات وأحماض لمحركات األقراص، مرشحات جسيمات الهواء 

الدقيقة من على محرك األقراص، وسائل إحكام عدم تسريب لمحركات 

اص، مرشح منع بخار المياه لمحركات األقراص، برمجيات قابلة األقر
للتحميل لحساب حجم التلوث في أنظمة الترشيح، برمجيات قابلة للتحميل 

لتوصيل ومراقبة وإدارة أنظمة ترشيح مرتبطة بالشبكة في إنترنت األشياء 

IoT لوحات تحكم كهربية، شاشات عرض إلكترونية تتمثل في شاشات ،

ة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، محوالت طاقة كهربية، عرض بتقني

ومستشعرات ومفاتيح كهربية، شاشات إلكترونية لمراقبة أنظمة ترشيح 

الوقود السائب عن بعد، أنظمة التحكم في االنبعاثات، مؤشرات صيانة 

، معدات HVACالمرشح، مرشحات جهاز سمعي، أنظمة مراقبة عملية 

تتمثل في أجهزة مراقبة مرشح الهواء، أجهزة مراقبة  معالجة صناعية وتحكم

مرشح الوقود، وأجهزة مراقبة الهواء، والوقود، العادم، الزيت، تهوية علبة 
المرافق، الضغط الهيدروليكي وضغط المكابح، أجهزة تركيب لوسائل مراقبة 

إلكترونية مستخدمة في المراقبة عن بعد ألنظمة ترشيح الوقود، فتحات واقية 

غير الصقة لحماية األجهزة من الجسيمات والماء والزيوت وسوائل أخرى، 

وسائل مراقبة الجسيمات لتحليل نظافة الموائع، أطقم اختبار قطفة لالستخدام 

في الستخدامات خاصة بتخزين مائع سائب، أجهزة مراقبة مائع محمولة 

كية والوقود لقياس حجم الجسيمات والماء والحالة العامة للموائع الهيدرولي

والمزلقات، مقاييس الضغط ومحوالت لالستخدام بالتوربينات الغازية، 

تجميعات فتحة واقية للحماية من الجسيمات والماء والزيوت والسوائل مع 
السماح بمعادلة الضغط في المحيط، فتحات واقية للوسائل اإللكترونية 

واقية لمجموعة نقل بالعربات، فتحات واقية لخزانات موائع العربات، فتحات 

الحركة بالعربة، فتحات واقية لوحدات نمطية للفولطيات الضوئية المركزة 

CPV فتحات واقية للعواكس، فتحات واقية لصناديق التوصيل، فتحات ،

واقية لإلضاءة، فتحات واقية لتهوية األجهزة الطبية، فتحات واقية ألكياس 

ونات والسماعات الطبية، طبية لتصريف السوائل، فتحات واقية للميكروف

Date of 15/07/2021 الن الجريدة الرسميةاع  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2021  

eaaN tpac lppA: DONALDSON COMPANY, 

INC.  

 اسم طالب التسجيل: دونالدسون كومباني, انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1400 WEST 94TH STREET, 

P.O.BOX 1299, 

MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA 55440-1299, 

U.S.A. 

 2100-ستريت, ص.ب 05ويست  2599

, 77559-2100مينيا بوليس, مينيسوتا 

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179246 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179246 الصنف 



136 

 

 

Protective vents for automotive electronics; Protective vents 

for automotive fluid reservoirs; Protective vents for 

automotive powertrain; Protective vents for CPV modules; 

Protective vents for inverters; Protective vents for junction 

boxes; Protective vents for lighting; Protective vents for 

medical device venting; Protective vents for medical 

drainage bags; Protective vents for medical microphones and 
speakers; Protective vents for string combiner boxes; Pulse 

cleaning air filter systems for use with gas turbines; Remote 

filter monitoring system for use in bulk fluid storage 

applications; Screw vents for appliances; Screw vents for 

general enclosures; Screw vents for lighting; Screw vents for 

sensors; Self cleaning filter for turbines; Sensor for diesel 

emission control systems; Service Indicators for Filter 

Change Alerts in bulk fluid storage applications; Service 

Indicators for Filter Change Alerts in engines or vehicles; 

Snap fit vents for appliances; Snap fit vents for automotive 

control units; Snap fit vents for automotive tanks, pumps, 
reservoir fill caps, reservoir tanks, batteries, chargers, 

inverters, lighting, radiator fans, sensors and wipers; Snap fit 

vents for electrical and communication junction boxes; Snap 

fit vents for enclosures; Snap fit vents for gas sensors; Snap 

fit vents for lighting enclosures; Snap fit vents for micro 

motors; Snap fit vents for sensors; Software for controlling 

airflow; Software for Hydraulic Oil Analysis; Software to 

monitoring filtration systems; Standard breather filters for 

disk drives; Standard recirculation filters for disk drives; 

Static air filtration systems for use with gas turbines; 

Temperature and pressure monitors for fuel, air, oil and 

exhaust; Turbine filters for oil production and gas pipelines; 
Valves & Solenoids for air compression for use with gas 

turbines. 

فتحات واقية لصناديق التوصيل، أنظمة مرشح هواء نبضي )بدفعات من 

الهواء المضغوط( لالستخدام بالتوربينات الغازية، نظام مراقبة المرشح عن 

بعد لالستخدام في تخزين مائع سائب، فتحات ملولبة لألجهزة، فتحات ملولبة 

ات ملولبة للمجاس، مرشح ذاتي لألغلفة، فتحات ملولبة لإلضاءة، فتح

التنظيف للتوربينات، مستشعر ألنظمة التحكم بانبعاثات الديزل، مؤشرات 
صيانة للتنبيه بتغيير المرشح في استخدامات خاصة بتخزين مائع سائب، 

مؤشرات صيانة للتنبيه بتغيير المرشح في المحركات أو المركبات، فتحات 

وحدات التحكم بالعربات، فتحات إطباقية إطباقية لألجهزة، فتحات إطباقية ل

لخزانات ومضخات وأغطية ملء الخزان، وأوعية الخزان، والبطاريات 

والشواحن والمحوالت واإلضاءة ومراوح المشعاع والمستشعرات ومساحات 

الزجاج بالعربة، فتحات إطباقية لصناديق التوصيل الكهربية والخاصة 

، فتحات إطباقية لمستشعرات الغاز، باالتصاالت، فتحات إطباقية لألغلفة

فتحات إطباقية ألغلفة اإلضاءة، فتحات إطباقية للمحركات الدقيقة، فتحات 
إطباقية للمستشعرات، برمجيات للتحكم بتدفق الهواء، برمجيات لتحليل الزيت 

الهيدروليكي، برمجيات لمراقبة أنظمة الترشيح، مرشحات تهوية قياسية 

ات هواء قياسية لمحركات األقراص، أنظمة لمحركات األقراص، مرشح

ترشيح هواء ساكن لالستخدام بالتوربينات الغازية، أجهزة مراقبة درجة 

الحرارة والضغط للوقود والهواء والزيت والعادم، مرشحات توربينية إلنتاج 

الزيت وخطوط الغاز، صمامات وملفات لولبية لضغط الهواء لالستخدام 

 بالتوربينات الغازية.

 

Priority claim: Claim Country : US 
Claim No : 90815594 

Claim Date : 2021-07-07 

 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09827705رقم االدعاء : 

 95-95-1912تاريخ االدعاء : 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer peripheral devices; computers; anti glare 
glasses; eyeglasses; optical lenses; eyeglass chains; 

contact lenses; eyeglass cords; dressmakers' measures; 

spectacles (optics); spectacle glasses; spectacle cases; 

spectacle and eyeglass frames; sunglasses; contact 
lenses cases'; shoes for protection against accidents, 

irradiation and fire; bullet proof waistcoats; life jackets; 

garments and clothes for protection against fire; gloves 
for divers; gloves for protection against accidents; 

diving suits; magnetic encoded cards; clothing for 

protection against accidents and irradiation; protective 
suits for aviators; electronic agendas; telephone 

apparatus; weighbridges; directional compasses; 

accounting machines; protective helmets; protective 

helmets for sports; telescopes; chronographs (time 
recording apparatus); measuring spoons; pedometers; 

compact discs (audio video); compact discs (read only 

memory); mirrors (optics); binoculars; temperature 
indicators; computer game programs; cassette players; 

bar code readers; signal, magic and optical lanterns; 

magnifying glasses (optics); dictating and invoicing 
machines; mechanisms for counter operated apparatus; 

weights; electric, galvanic and solar batteries; computer 

programs (recorded); electronic pocket translators; 

transistors (electronics); thermometers, not for medical 
purposes; intercommunication apparatus; video 

cassettes; animated cartoons; portable radio telephones 

(walkie talkies); electronic publications (electronically 
downloadable); egg timers (sandglasses); acoustic 

(sound) alarms; anti theft warning apparatus; fire 

أجهزة الكمبيوتر الطرفية، أجهزة الكمبيوتر، نظارات مضادة للوهج، 
نظارة طبية، عدسات بصرية، سالسل النظارات، العدسات الالصقة، 

حبال النظارات، مقاييس الخياطين، نظارات )البصريات(، زجاج 

النظارات، علب النظارات، إطارات النظارات، وإطارات النظارات، 
علب العدسات الالصقة، أحذية للحماية من الحوادث،  نظارات شمسيه،

واإلشعاع والنار، صدرية واقية من الرصاص، سترات النجاة، 

األردية والمالبس للحماية من الحريق، قفازات للغواصين، قفازات 
للحماية ضد الحوادث، بدالت الغوص، بطاقات مشفرة مغناطيسية، 

الت واقية للطيارين، مالبس للحماية من الحوادث واإلشعاع، بد

أجندات إلكترونية، جهاز هاتف، قنطرة ميزان، البوصالت االتجاهية، 
اآلالت الحاسبة، خوذات واقية، خوذات واقية للرياضة، التلسكوبات، 

الكرونوجرافات )جهاز تسجيل الوقت(، أدوات معدنية للقياس، عداد 

ذاكرة خطى، األقراص المدمجة )الصوت والفيديو(، أقراص مدمجة )
للقراءة فقط(، المرايا )البصريات(، المناظير، مؤشرات درجة 

الحرارة، برامج ألعاب الكمبيوتر، أجهزة تشغيل الكاسيت، أجهزة 

قراءة شفرة ذات خطوط عمودية، فوانيس إشارة، سحرية وبصرية، 
العدسات المكبرة )البصريات(، آالت اإلمالء والفواتير، آليات للجهاز 

األوزان، بطاريات كهربائية وجلفانية وشمسية،  مشغل بكمبيوتر،

برامج الكمبيوتر )المسجلة(، مترجم الجيب اإللكتروني، 
الترانزستورات )اإللكترونيات(، موازين الحرارة، وليست لألغراض 

الطبية، جهاز االتصال الداخلي، أشرطة الفيديو، الرسوم المتحركة، 

ية(، المنشورات هواتف السلكية محمولة )أجهزة اتصال السلك
اإللكترونية )قابلة للتنزيل إلكترونيا(، الساعات الرملية لمراقبة غليان 

البيض ]الساعات الرملية[، أجهزة اإلنذارات الصوتية )الصوتية(، 

جهاز تحذير مضاد للسرقة، وأجهزة إنذار من الحريق، مسند فأرة 
 DVDالحاسوب، مكبرات الصوت، األقراص المدمجة وأقراص 

ها من وسائط التسجيل الرقمية، مكبرات الصوت، أقراص وغير

تسجيل الصوت، هوائيات، أقنعة مضادة للوهج )بوسائل تعتيم مضادة 
لالنعكاس(، مستقبالت الهاتف، سماعات الموسيقى، آالت الرد، 

كاشفات عملة زائفة، وسائل حماية األسنان، آالت عد وفرز المال، 

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA : Industria De Diseno Textil , 

S.A.(Inditex, S.A.)  

اندستريا دي ديزينو تكستايل ، اس . ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.( 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruna ) , Spain 

افنيدا دي ال ديبوتاسيون، ايديفيسيو 

آرتيكسو )أ كورونا (،  27251انديتكس، 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179217 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179217 الصنف 
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alarms; mouse pads; loudspeakers; compact discs, 

DVDs and other digital recording media; amplifiers; 
sound recording discs; aerials; anti glare visors (anti 

glare shades); telephone receivers; music headphones; 

answering machines; false coin detectors; teeth 

protectors; money counting and sorting machines; 
apparatus for measuring the thickness of skins and 

leather; electronic tags for goods; goggles for sports;; 

magnets; light emitting electronic pointers; portable 
telephones; enlarging apparatus (photography); 

apparatus and instruments for astronomy; thermionic 

valves (radio); coin operated musical automata (juke 
boxes); scales; life saving rafts; tape recorders; head 

cleaning tapes (recording); videotapes; magnetic tapes; 

demagnetizing apparatus for magnetic tapes; 

barometers; ticket dispensers; cash registers; machines 
for calculating; heat regulating apparatus; 

cinematographic cameras; camcorders; video game 

cartridges; magnetic encoders; graduated glassware; 
revolution counters; slides (photography); slide 

projectors; dynamometers; reflecting discs for wear, for 

the prevention of traffic accidents; hemline markers; 

dosimeters; covers for electric outlets; radiotelephony 
sets; scanners (data processing equipment); close up 

lenses; flash bulbs (photography); photocopiers 

(photographic, electrostatic, thermic); holograms; 
compact disc players; luminous signs; neon signs; 

video recorders; electric measuring devices; speaking 

tubes; computer memories; microphones; 
microprocessors; modems; breathing apparatus for 

underwater swimming; objectives (lenses) (optics); 

ozonisers; projection screens; electric switches; dog 

whistles; push buttons for bells; radios; audio receivers 
and video receivers; wrist rests for use with computers; 

lever scales (steelyards); television apparatus; record 

players; word processors; video telephones; carrying 
cases for mobile computers, tablet computers, mobile 

telephones, smartphones, electronic book readers, and 

digital electronic devices; smartglasses; smartwatches; 
magnetic wires; galvanizing apparatus; welding 

electrodes; radiological apparatus for industrial 

purposes; personal stereos. 

عالمات إلكترونية للبضائع،  جهاز لقياس سماكة الجلود والجلد،

نظارات للرياضة، المغناطيس، المؤشرات اإللكترونية الباعثة 
للضوء، هواتف محمولة، جهاز توسيع )التصوير الفوتوغرافي(، 

أجهزة وأدوات لعلم الفلك، صمامات ثرمونية )السلكي(، آالت آلية 

قوارب موسيقية تعمل بقطع النقود المعدنية )صناديق النغم(، موازين، 
النجاة، مسجالت شريط، شرائط تنظيف الرأس )التسجيل(، أشرطة 

الفيديو، الصقات مغناطيسية، جهاز إزالة مغناطيسية لألشرطة 

المغناطيسية، مقاييس الضغط الجوي، موزعات التذاكر، االت تسجيل 
المدفوعات النقدية، آالت حاسبة، جهاز تنظيم الحرارة، كاميرات 

لفيديو، خراطيش ألعاب الفيديو، أجهزة التشفير سينمائية، كاميرات ا

المغناطيسي، األواني الزجاجية المتدرجة، عدادات الدوران، الشرائح 
)التصوير الفوتوغرافي(، أجهزة عرض الشرائح، مقاييس القوة، 

أقراص عاكسة لالرتداء، لمنع الحوادث المرورية، وسائل لوضع 

أغطية المنافذ عالمات خطوط الحاشية، مقاييس الجرعات، 
الكهربائية، مجموعات المهاتفة الالسلكية، الماسحات الضوئية )معدات 

معالجة البيانات(، عدسات التقريب، المصابيح الومضية )التصوير 

الفوتوغرافي(، آالت تصوير )صور، كهرباء، حراري(، الصور 
ثالثية األبعاد، مشغالت اسطوانات مدمجة، عالمات مضيئة لوحات، 

ضوئية، مسجالت الفيديو، أجهزة قياس كهربائية، أنابيب عالمات 

التحدث، ذاكرات الكمبيوتر، الميكروفونات، المعالجات الدقيقة، أجهزة 
المودم، جهاز التنفس للسباحة تحت الماء، األهداف )العدسات( 

)البصريات(، وسائل تعقيم باألوزون، شاشات العرض، مفاتيح 

ضغط لألجراس، أجهزة الراديو كهربائية صفارات الكلب، أزرار 
الالسلكية، مستقبالت سمعية ومستقبالت فيديوهات، مساند المعصم 

لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، موازين ذراعية ]موازين قباني[، 

جهاز تلفزيون، مشغالت تسجيل، معالجات الكلمات، هواتف الفيديو، 
وتر اللوحية، حقائب حمل ألجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبي

والهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة قراءة الكتب 

اإللكترونية، واألجهزة اإللكترونية الرقمية ، نظارات ذكية، ساعات 
ذكية من الزجاج، أسالك مغناطيسية، جهاز طالء بالقصدير والزنك، 

أسالك اللحام، جهاز إشعاعي لألغراض الصناعية، أجهزة استريو 

 شخصية.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

USB flash disk; special bracket for notebook 

computer; smart phone shell; special protective 

film for smart phone screen; smart watch (data 

processing); headset [headset]; speaker [portable 

media player]; mobile phone special bracket (non 

standard); selfie stick (handheld monopod); USB 

cable [new non standard]; power material (wire 

and cable); battery; battery charger; mobile power 

supply (rechargeable battery).  

، علب )حامالت USBقرص فالش الناقل التسلسلي العالمي 

ومساند( خاصة للحاسوب المحمول الصغير، غالف الهاتف 

الذكي، اغطية حماية خاصة لشاشة الهاتف الذكي، ساعة ذكية 

)معالجة البيانات(، سماعة الرأس ]سماعة[، مكبر الصوت 

]مشغل الوسائط المحمول[، علب )حامالت ومساند( الهاتف 

لمحمول الخاصة )جديد غير قياسي(، عصا تصوير الصورة ا

الشخصية )عصا محمولو باليد(، كابل الناقل التسلسلي العالمي 

USB  ،جديد غير قياسي[، مادة طاقة )سلك وكابل(، بطارية[

 شاحن بطارية، امدادات الطاقة المتنقلة )بطارية قابلة للشحن(. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: ShenZhen Houshuxia 

Technology Co., LTD 

 اسم طالب التسجيل: شنتشن هوشوكسيا تكنولوجي كو. ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rm203, 2nd.Floor, Building C, 

Youth Pioneer Park, Jianshe 

East Road, TSinghua 

Community, Longhua Street, 

Longhua District, Shenzhen, P. 

R. China 

سكند فلور، بيلدنغ سي، يوث  ،198ار ام 

بايونير بارك، جيانشه ايست رود، تسينغهوا 

كومينيتي، لونغهوا ستريت، لونغهوا 

ديستريكت، شنتشن، جمهورية الصين 

 الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179216 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179216 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

smartphones; mobile telephones; Cell phone cases; 

Rechargeable batteries; Batteries for mobile 

telephones; Battery chargers for cellular phones; 

headsets; USB cables for cellphones; smartphone 

software applications for social media, 

downloadable; smartphone software applications 

for entertainment, downloadable; smartphone 

software applications for news and information, 

downloadable; smartphone software applications 

for game, downloadable; Stands adapted for 

mobile phones.  

الهواتف الذكية؛ الهواتف النقالة؛ علب الهواتف المحمولة؛ 

بطاريات قابلة للشحن ؛ بطاريات للهواتف النقالة ؛ بطاريات 

للهواتف المحمولة ؛ سماعات؛ كبالت يو إس بي للهواتف 

المحمولة ؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية لوسائل التواصل 

ج الهواتف الذكية االجتماعي ، قابلة للتنزيل ؛ تطبيقات برام

للترفيه ، قابلة للتنزيل ؛ تطبيقات برامج الهاتف الذكي لألخبار 

والمعلومات ، قابلة للتنزيل ؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية 

 لأللعاب ، قابلة للتنزيل ؛ حوامل للهواتف النقالة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/07/2021 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/07/2021  

eaaN tpac lppA: SHENZHEN ZHIKE 

COMMUNICATION CO., 

LTD 

 اسم طالب التسجيل: شينزهين زهيكي كميونيكيشن كو.، ليمتد.

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company ب التسجيلنوع طال شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8/F, Building B, Taojindi E-

commerce Incubator Base, 

Longsheng Community, 

Longhua District, Shenzhen, 

P.R. China 

كوميرس -/أف، بيلدينغ بي، تاوجيندي اي8

وا إنكيوبيتر بيس، لونغشينغ كميونيتي، لونغه

ديستريكت، شينزهين، جمهورية الصين 

 الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغالتب عنوان  

Trademark 179173 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179173 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software; software programs for video games; games 

software; interactive multimedia game programs; joy sticks; 

video game discs; video game cartridges; downloadable video 

game programs; apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; audio and video receivers; 
music headphones; mp3 players; computer mouses; mouse 

pads; computer hardware; computer memory devices; notebook 

computers; electronic diaries; tablet computers; keyboards for 

tablets; stands adapted for tablet computers; palmtop 

computers; software for tablet computers; radio alarm clocks; 

radios; DVDs; compact discs [read only memory]; blank discs; 

prerecorded audio and video DVDs and CD ROMS; magnetic 

data carriers, recording discs; digital recording media; recorded 

tapes; remote controls for operating flying toys; data storage 

devices; USB flash drives; audiovisual teaching apparatus; 

talking books; digital books downloadable from the internet; 

electronic book readers; electronic publications, downloadable; 
downloadable publications; electronic publications recorded on 

computer media; prescription eyeglasses; sunglasses; spectacle 

cases; spectacle cords; spectacle frames; spectacle lenses; 

telescopes; optical apparatus and instruments; mobile 

telephones; smartphones; smartwatches; telecommunications 

equipment; portable telecommunications apparatus; telephone 

earpieces; mobile telephone batteries; chargers for mobile 

phones; selfie sticks [hand held monopods]; auxiliary speakers 

for mobile phones; software for mobile phones; downloadable 

ring tones for mobile phones; cell phone covers; cases for 

smartphones; display screen protectors in the nature of films for 
mobile phones; mobile telephone covers made of cloth or 

textile materials; cell phone straps; flip covers for tablet 

computers; bags adapted for laptops; cases adapted for 

computers; compact disc cases; DVD cases; bags for cameras; 

photographic apparatus and instruments; camera mounts; 

helmet cameras; helmet camera mounts; protective helmets for 

sports; data gloves; instructional and teaching apparatus and 

instruments; electronic copy boards.  

برمجيات كمبيوتر، برامج سوفتوير أللعاب الفيديو، برمجيات ألعاب، 

برامج ألعاب تفاعلية متعددة الوسائط، عصى لعب، أقراص ألعاب فيديو، 

لفافات تخزين ألعاب الفيديو، برامج ألعاب فيديو قابلة للتحميل، أجهزة 

تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، أجهزة استقبال صوت ل
، فأرة كمبيوتر، قواعد mp3وفيديو، سماعات رأس، مشغالت ملفات 

الفأرة، هاردوير كمبيوتر، ذاكرات تخزين للكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر 

نوتبوك، أجهزة مفكرات إلكترونية، أجهزة كمبيوتر لوحية، لوحات مفاتيح 

ية، حوامل مهيأة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، أجهزة كمبيوتر لألجهزة اللوح

دة  صغيرة الحجم، برمجيات ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، ساعات منبه مزوَّ

بالسلكي، أجهزة السلكي، أقراص فيدوية رقمية، أقراص مضغوطة 

]ذاكرة قراءة فقط[، أقراص تخزين فارغة، أقرص فيدوية رقمية 

لة على نحو مسبق، للصوت و CD ROMSوأقراص  الفيديو مسجَّ
حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، وسائط تسجيل رقمية، 

شرائط تخزين مسجلة، أجهزة تحكم عن بعد لتشغيل األلعاب الطائرة، 

، أجهزة تعليمية USBأجهزة تخزين بيانات، مشغالت أقراص ومضية 

للتحميل من  مسموعة ومرئية، كتب تعليمية مسموعة، كتب رقمية قابلة

اإلنترنت، أجهزة قارئات إلكترونية للكتب، منشورات إلكترونية قابلة 

للتحميل، منشورات قابلة للتحميل، منشورات إلكترونية مسجلة على 

وسائط تخزين الكمبيوتر، نظارات طبية، نظارات الشمس، علب 

النظارات، سالسل النظارات، أطر النظارات، عدسات النظارات، أجهزة 

كوبات، أجهزة وأدوات بصرية، هواتف نقالة، هواتف ذكية، ساعات تليس
ذكية، معدات اتصاالت، أجهزة اتصاالت محمولة، سماعات للهواتف، 

بطاريات الهاتف النقال، شواحن للهواتف النقالة، عصى حمل الهواتف 

]عصى أحادية القائم محمولة يدويا[، سماعات خارجية للهواتف النقالة، 

اتف النقالة، نغمات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، أغلفة برمجيات للهو

للهواتف الخلوية، علب للهواتف الذكية، واقيات شاشة عرض تتمثل في 

رقاقات للهواتف النقالة، أغلفة للهواتف النقالة من القماش أو مواد النسيج، 

 أشرطة للهواتف الخلوية، أغطية قالبة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، حقائب

مخصصة ألجهزة الالبتوب، علب مخصصة ألجهزة الكمبيوتر، علب 
لألقراص المضغوطة، علب ألقراص فيدوية رقمية، حقائب للكاميرات، 

أجهزة وأدوات تصوير فوتوغرافي، عصى حمل الكاميرا، كاميرات معلقة 

على خوذات، أدوات تركيب كاميرا معلقة على خوذات، خوذات واقية 

فازات إدخال بيانات، أجهزة وأدوات توجيهية لأللعاب الرياضية، ق

 وتعليمية، لوحات بيضاء إلكترونية للطباعة والنسخ. 

Date of 28/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ريخ ايداع الطلبتا 28/07/2021  

eaaN tpac lppA: Clementoni S.P.A. .اسم طالب التسجيل: كليمنتوني اس.بيه.ايه 

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Localita Zona Industriale 

Fontenoce snc, 62019 

RECANATI (MC), Italy 

لوكاليتا زونا اندستريال فونتينوس اس ان 

 ريكاناتي )ام سي(، إيطاليا 21920سي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179222 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179222 الصنف 
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 STARLINK 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Satellites for scientific and commercial purposes; 

equipment for receiving, processing, and 

transmitting voice, video, data and information via 

telecommunications and wireless signals, 

satellites, and computers, namely, satellite 

receivers, satellite receiver modules, transmitters 

of electronic signals, multiplexers, decoding 

boxes, data processors, integrated circuits; 

computer operating hardware and software for use 

in the aforementioned goods, satellite terminals, 

and satellite earth stations  

األقمار الصناعية لألغراض العلمية والتجارية ؛ معدات استقبال 

ومعالجة ونقل الصوت والفيديو والبيانات والمعلومات عبر 

االتصاالت واإلشارات الالسلكية واألقمار الصناعية وأجهزة 

الكمبيوتر ، وهي مستقبالت األقمار الصناعية ووحدات استقبال 

شارات اإللكترونية األقمار الصناعية وأجهزة إرسال اإل

ومضاعفات اإلرسال وصناديق فك التشفير ومعالجات البيانات 

والدوائر المتكاملة؛ أجهزة وبرامج تشغيل الكمبيوتر لالستخدام 

في السلع المذكورة أعاله ومحطات األقمار الصناعية ومحطات 

 األقمار الصناعية األرضية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: Space Exploration 

Technologies Corp. 

الب التسجيل:اسم ط سبيس اكسبلوريشن تيكنولوجيز كورب.  

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Rocket Road, Hawthorne, 

California 90250, USA 

روكيت روود، هاوثورن، كاليفورنيا  2

 المتحدة االمريكية ، الواليات09179

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025ص.ب نادر جميل قمصية  

شارع الملك عبدهللا الثاني،  178 11814

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179147 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179147 الصنف 



143 

 

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Access control and time management systems, 

namely cases, apparatus and software constituting 

these systems; time clocking terminals; access 

identification terminals; software; control and 

securing access software; time management 

software; management of payroll and management 

of human resources software. 

أنظمة التحكم في الولوج وإدارة الوقت، وهي الصناديق 

واألجهزة والبرامج المكونة لهذه األنظمة؛ محطات تسجيل 

الوقت؛ محطات تحديد الهوية للولوج؛ البرمجيات؛ مراقبة 

وتأمين برمجيات الولوج؛ برامج إدارة الوقت؛ برامج إدارة 

 كشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 يدة الرسميةاعالن الجر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: BODET SOFTWARE اسم طالب التسجيل: بوديت سوفتوير 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address : Boulevard du Cormier, 49300 

Cholet, France 

شوليت،  50899بوليفارد دو كورمير، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025ص.ب نادر جميل قمصية  

شارع الملك عبدهللا الثاني،  178 11814

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179151 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179151 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile phones; protective covers for mobile 

phones; protective films for mobile phones; tablet 

computers; protective covers for tablet computers; 

protective films for tablet computers; smart 

watches; smart bracelets; speakers; ear plugs; 

headphones; routers; gateways 

الهواتف النقالة؛ األغطيةالواقية للهواتف النقالة؛ االفالم الواقية 

بيوتر اللوحي؛ االغطيةالواقية للهواتف النقالة؛ اجهزة الكم

الجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ االفالم الواقية الجهزة الكمبيوتر 

اللوحي؛ الساعات الذكية؛ االساور الذكية؛ مكبرات الصوت؛ 

سدادات االذن؛ سماعات الراس؛ الراوترات؛ مداخل )بوابات( 

 الكترونية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 19/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: Huawei Technologies Co., 

Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: هواوي تكنولوجيز كو.، ال تي دي.

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل جنبيةشركة ا 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Administration Building 

Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, P. R. China 

ادمنستريشن بلدنغ هيووي تكنولوجيز كو.، 

ت، ال تي دي.، بانتين، لونجانج دستريك

 شينزين، جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 142025- 11814 258 KING 

abdallah ii street amman -

jordan 

 المحامي خلف عبدالكريم السكارنة 

شارع الملك  178 11814 -142025

 االردن-الثاني عمانعبد

ليغعنوان التب  

Trademark 179118 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179118 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

| interactive touch screen terminals, data 

processing apparatus, bar code readers, : computer 

peripheral devices, face recognition equipment, 

cash registers, sales - terminals (POS machine), 

wireless routers, electric and electronic video 

surveillance : equipment, mobile power 

(rechargeable batteries) , 

طرفيات شاشة تفاعلية تعمل باللمس . أجهزة معالجة البيانات  ١

اجهزة ملحقة بالحاسوب . معدات « مدة قارنات شيفرات األع ٠

التعرف على الوجه . أالت تسجيل النقدء طرفيات البيع 

 ٠أجهزة توجيه ) راوتر( السلكية  ٠)ماكينات نقاط البيع( 

طاقة نقالة « معدات مراقبة بالفيديو كهربانية و إلكترونية 

 )بطاريات قابلة إلعادة الشحن ( ,

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/10/2021 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/10/2021  

eaaN tpac lppA: Shanghai SUNMI Technology 

Co ,Ltd 

 اسم طالب التسجيل: شنغهاي سونمي تيكنولوجي كو ،ليمتد 

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 505, 388 Songhu Road, 

Yangpu District, Shanghai, 

China | 

سونجهو رود يانجبو  888 797روم 

 ديستريكت ، شنغهاي الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES  

P.O.Box925852- 11190 

AMMAN- JORDAN , 

PO_BOX: 925852 - 

POSTCODE: 11190 -  

شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 -925852ص.ب وبراءات االختراع 

صندوق بريد  -االردن  -عمان  11190

  22209رمز بريدي  - 017871

ليغوان التبعن  

Trademark 179188 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179188 الصنف 
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 SCRAPPER 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Protective helmets for cyclists and motorcyclists, 

spectacles for cyclists and motorcyclists, spectacle 

cases.  

الخوذ الواقية لراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات 

اكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية ونظارات ر

 النارية وعلب النظارات. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career الب التسجيلمهنة ط  

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

افينيو دي ال فاليسي،  25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179354 Class 9 9 لتجاريةرقم العالمة ا 179354 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

recording machines, video, television, receivers, 

electric heaters, CD players, radios, tape recorders, 

telephones, screens 

االت التسجيل الفيديوء التلفزيون الرسيفر مشغالت اقراص سي 

 لشاشات( الراديوهات. المسجالت اجهزة التلفون؛اcdدي )

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA: Al-Dayaghem for Trading 

Agencies  

 اسم طالب التسجيل: شركة الضياغم للوكاالت التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Al Bayader,Al 

Rawnaq 

 عنوان طالب التسجيل  حي الرونق  -البيادر  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 144293- 11814 Amman - Al 

Bayader,Al Rawnaq 

حي  -البيادر  -عمان  11814 -144293  

 الرونق 

ليغعنوان التب  

Trademark 179256 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179256 الصنف 



148 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

flashing lights luminous signals , distribution boards 

electricity , light dimmers regulators , electric , 

epidiascopes , light-emitting diodes LED , materials for 
electricity mains wires, cables , push buttons for bells , 

lightning arresters , igniting apparatus, electric, for 

igniting at a distance , junction boxes electricity , coils, 
electric , telerupters , solenoid valves electromagnetic 

switches , solar panels for the production of electricity , 

resistances, electric , circuit closers , electric door bells 

, electricity conduits , bells warning devices , 
connections for electric lines , batteries for lighting , 

switchboxes electricity , locks, electric , branch boxes 

electricity , plugs, sockets and other contacts electric 
connections , commutators , distribution boxes 

electricity , wires, electric , lighting ballasts , signals, 

luminous or mechanical , connectors electricity , covers 

for electric outlets , collectors, electric , circuit breakers 
, sockets, plugs and other contacts electric connections 

, couplings, electric , beacons, luminous , time 

switches, automatic , inverters electricity , signal 
lanterns , light regulators dimmers , electric , 

transformers electricity , optical lamps , control panels 

electricity , cables, electric , stage lighting regulators , 
copper wire, insulated , cell switches electricity , 

telephone wires , switchboards , switches, electric , 

magic lanterns , sheaths for electric cables , signs, 

luminous , ducts electricity , limiters electricity , 
inductors electricity , alarm bells, electric , 

المصابيح الوميضية )إشارات مضيئة( , لوحات التوزيع كهربائية , 

خافتات الضوء )منظمات(، الكهربائية , فوانيس سحرية , الصمامات 

الثنائية الباعئة للضوء , المواد المستخدمة ألسالك الكهرباء الرئيسية 
)األسالك، الكابالت( , أزرار كبّاسة لألجراس , موقفات اإلضاءة , 

إلشعال، الكهربائية، للتشغيل عن بعد , صناديق توصيل أجهزة ا

كهربائية , الملفات، الكهربائية , قاطع للتيار الكهرباي عن بُعد , 
صمامات تشغل بملفات لولبية مفاتيح كهرومغناطيسية , األلواح 

الشمسية إلنتاج الكهرباء , المقاومات ، الكهربائية , أدوات إقفال 

جراس كهربائية لألبواب , القنوات الكهربائية , الدارات الكهربائيه , أ
أجراس أدوات إنذار , وصالت للخطوط الكهربائية , بطاريات 

لإلضاءة , صناديق مفاتيح كهربائية , االقفال، الكهربائية , صناديق 

فرعية كهربائية , المقابس، القوابس والوصالت األخرى )الوصالت 
الت التيار الكه ربائي , صناديق توزيع كهربائية , الكهربائية( , مبدِّّ

األسالك، الكهربائية , كوابح إضاءة , اإلشارات، المضيئة أو 

الميكانيكية , وصالت كهربائية , أغطية للمخارج الكهربائية , 
عات، الكهربائية , مفاتيح قطع الدارات الكهربائيه , مقابس  ُمجمِّ

هربائية( , كهربائية، المقابس والمالمسات األخرى )الوصالت الك

المرابط، الكهربائية , المنارات ، المضيئة , مفاتيح زمنية 
األوتوماتيكية , محوالت التيارات )كهربائية( , فوانيس إشارة , 

منظمات الضوء )خافتات( الكهربائية , محوالت كهربائية , مصابيح 
بصرية , لوحات تحكم كهربائية , وكابالت، الكهربائية , منظمات 

رح , األسالك النحاسية، المعزولة , مفاتيح الخاليا إضاءة المس

الكهربائية , أسالك هواتف , لوحات مفاتيح كهربائية , المفاتيح ، 
الكهربائية , فوانيس سحرية , أغلفة للكبالت الكهربائية , والالفتات ، 

ات كهربائية , ملفات الحث  المضيئة , أنابيب كهربائية , محددِّّ

 اإلنذار ، الكهربائيةالكهربائية , أجراس 

 

 

 

 

 

 
  

Date of 02/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/05/2021  

eaaN tpac lppA: samer mohammad hussein 

abusheha 

 اسم طالب التسجيل: سامر محمد حسين ابو شيحه

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - almurabtoun street عنوان طالب التسجيل  عمان شارع المرابطون 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box6739- 11118 Amman- 

Shmisani 

 المحامي مهند جمال محمد عبد الفتاح 

 الشميساني-عمان 11118 -6739ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179391 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 179391 الصنف 
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 ONEPLUS NORD 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

data processing apparatus; tablet computers; 

Smartglasses (data processing 

apparatus);smartwatches (data processing 

apparatus); Smartphone software applications, 

downloadable; pedometers; Body fat scales for 

household use; smartphones; cases for 

smartphones; protective films adapted for 

smartphones; wireless routers; television 

apparatus; loudspeakers; earphones; measuring 

apparatus; USB cables for cellphones; electrical 

adapters; electronic access control systems for 

interlocking doors; Wireless chargers; Portable 

power supplies (rechargeable batteries).  

أجهزة معالجة البيانات؛ الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ 

النظارات الذكية )جهاز معالجة البيانات(؛ الساعات الذكية 

)جهاز معالجة البيانات)؛ تطبيقات برامج الهواتف الذكية، قابلة 

للتنزيل؛ عدادات الخطى؛ موازين دهون الجسم لالستخدام 

للهواتف الذكية؛ األغشية المنزلي؛ الهواتف الذكية؛ الحافظات 

الواقية المعدة للهواتف الذكية؛ أجهزة التوجيه السلكية؛ جهاز 

تلفزيون؛ مكبرات الصوت؛ سماعات؛ أجهزة قياس؛ كبالت يو 

اس بي للهواتف المحمولة؛ محوالت كهربائية؛ أنظمة التحكم 

بالوصول االلكتروني لألبواب المتداخلة؛ شواحن السلكية؛ 

 المحمولة )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(. مزودات الطاقة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 29/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/04/2022  

eaaN tpac lppA: OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: وانبالس تكنولوجي (شينزهين) كو.، ليمتد.

lpc oapN ty     : China الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18C02, 18C03, 18C04, and 

18C05, Shum Yip Terra 

Building, Binhe Avenue North, 

Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, China 

، آند 95سي28، 98سي28، 91سي28

، شوم ييب تيرا بيلدينغ، بينهي 97سي28

افينيو نورث، فوتيان ديستريكت، شينزهين، 

 غوانغدونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179396 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  179396 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for use in medical analysis; Ophthalmic 

apparatus; Ultrasound apparatus for medical 

purposes; Testing apparatus for medical purposes; 

Medical apparatus and instruments; Diagnostic 

apparatus for medical purposes; Body composition 

monitors; Dialyzers; Analyzers for bacterial 

identification for medical purposes; Apparatus for 

DNA and RNA testing for medical purposes. 

أجهزة لالستخدام في التحاليل الطبية؛ أجهزة طب العيون؛ 

أجهزة الموجات فوق الصوتية لألغراض الطبية؛ أجهزة اختبار 

لألغراض الطبية؛ األجهزة واألدوات الطبية؛ أجهزة تشخيص 

لألغراض الطبية؛ أجهزة مراقبة تكوين الجسم؛ الفارزات؛ 

ية؛ أجهزة الختبار أجهزة التحليل لتحديد البكتيريا لألغراض الطب

 الحمض النووي و الحمض النووي الريبوزي لألغراض الطبية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2021  

eaaN tpac lppA: CHONGQING ZYBIO INC. 

LTD. 

 اسم طالب التسجيل: شونغكينغ زيبيو إنك. ليمتد.

lpc oapN ty     : China لبجنسية الطا الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-4TH FLOOR, BUILDING 

30, TAIKANG ROAD NO.6, 

BLOCK C OF JIANQIAO 

INDUSTRIAL PARK, 

DADUKOU DISTRICT, 

CHONGQING, CHINA 

، تايكانغ رود 89لدينغ تي إتش فلور، بي5-

، بلوك سي أوف جيانكياو إندستريال 2نمبر.

بارك، دادوكو ديستريكت، شونغكينغ، 

 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179334 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179334 الصنف 
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 PLUM SOLO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical devices, namely, infusion pumps, medical 

tube sets and accessories for drug and nutritional 

delivery; Apparatus for the delivery of fluids for 

parenteral, enteral, and epidural therapies and the 

administration of whole blood and blood products 

مجموعات االجهزة الطبية وتحديدا: مضخات نقل السوائل و

األنابيب الطبية وملحقاتها لتوصيل األدوية والمواد الغذائية؛ 

جهاز لتوصيل السوائل عن طريق الحقن والطريقة المعوية 

 والعالجات فوق الجافية وإعطاء منتجات الدم الكامل ومشتقاته

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90/133894 

Claim Date : 2020-08-24 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 90/133894رقم االدعاء : 

 15-98-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 23/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/02/2021  

eaaN tpac lppA: ICU Medical, Inc. .اسم طالب التسجيل: اي سي يو ميديكال, انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 951 Calle Amanecer, San 

Clemente, California 92673, 

USA 

كال امانيسير، سان كليمانت،  072

لواليات المتحدة ، ا01258كاليفورنيا 

 االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179447 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179447 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Therapeutic and assistive devices adapted for 

persons with disabilities, namely, medical and 

therapeutic device and apparatus, namely, a force 

and motion sensing apparatus and assisted exercise 

machine for the rehabilitation of hands and wrists, 

feet and ankles, knees affected by neuromuscular 

diseases, disorders, or injuries for home or clinical 

use; apparatus, devices and articles for nursing 

infants, namely, nursing bottles; inhalers for 

medical use; spray bottles [vaporizers] for medical 

use; cans [spray] for medical use; aerosol 

dispenser for medical purposes; pipetting 

instruments for medical use; apparatus for 

administering drugs by inhalation.  

األجهزة العالجية والمساعدات المالئمة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، وهي األجهزة الطبية والعالجية، وهي جهاز استشعار 

القوة والحركة وآلة التمرين المساعدة إلعادة تأهيل اليدين 

مصابة باألمراض والمعصمين والقدمين والكاحلين والركبتين ال

العصبية والعضلية أو االضطرابات أو اإلصابات لالستخدام 

المنزلي أو السريري؛ أجهزة وأدوات إلرضاع األطفال، وهي 

زجاجات اإلرضاع؛ أجهزة االستنشاق لإلستخدام الطبي؛ قوارير 

رش ]مبخرات[ لالستخدام الطبي؛ علب ]رذاذ[ لالستخدام 

الطبية؛ أدوات الماصات  الطبي؛ موزع األيروسول لألغراض

 لالستخدام الطبي؛ أجهزة إلعطاء األدوية عن طريق االستنشاق. 

Priority claim: Claim Country : IT 

Claim No : 30202000095095 

Claim Date : 2020-11-2 
 

 

 ITاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء

 30202000095095رقم االدعاء : 

 2-11-2020تاريخ االدعاء : 

 

 

  

  

Date of 02/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/05/2021  

eaaN tpac lppA : Sofar S.p.A. .اسم طالب التسجيل: سوفار إس.بي.إيه 

lpc oapN ty     : United Kingdom جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Firenze, 40, 20060 

Trezzano Rosa (MI), Italy 

تريزانو روزا  19929، 59فيا فيرينزي، 

 )إم آي(، إيطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179313 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179313 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Digital blood pressure monitors; blood pressure 

measuring apparatus; aneroid blood pressure kits; 

stethoscopes; nebulizers for household use; 

nebulizers for medical purposes; digital 

thermometers for medical purposes; thermometers 

for medical purposes; infrared thermometers for 

medical purposes; nasal aspirators; oral irrigators 

for use in dentistry; irrigators for medical 

purposes. 

أجهزة قياس ضغط الدم الرقمية؛ جهاز قياس ضغط الدم؛ 

مجموعات ضغط الدم الالسائلي؛ السماعات؛ البخاخات 

لالستخدام المنزلي؛ البخاخات لألغراض الطبية؛ موازين 

الحرارة الرقمية لألغراض الطبية؛ موازين الحرارة لألغراض 

الطبية؛ موازين الحرارة باألشعة تحت الحمراء لألغراض 

بية؛ شفاطات األنف؛ أجهزة الري عن طريق الفم الستخدامها الط

 في طب األسنان؛ الري لألغراض الطبية 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (well and the 

general device)if used separately from the mark  

_______________________________________ا

لتنازل :: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 والرسم العام( بمعزل عن العالمه  wellباستعمال الكلمة )

Date of 24/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2021  

eaaN tpac lppA: B.Well Swiss AG اسم طالب التسجيل: بي.ويل سويس أيه دجي 

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bahnhofstrasse 24, 9443 

Widnau, Switzerland 

ويدناو،  0558، 15باهنهوفستراسي 

 سويسرا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان  11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179158 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179158 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Weighing apparatus and instruments; X ray apparatus for 

medical purposes; abdominal belts; abdominal corsets; 

acupuncture needles; electric acupuncture instruments; air 

pillows for medical purposes; air cushions for medical purposes; 
anaesthetic apparatus; analysers for bacterial identification for 

medical purposes / analyzers for bacterial identification for 

medical purposes; armchairs for medical or dental purposes; 

apparatus for artificial respiration; belts for medical purposes; 

belts, electric, for medical purposes; blood testing apparatus; 

body fat monitors; boots for medical purposes; brain pacemakers; 

breast pumps; cases fitted for medical instruments; clothing 

especially for operating rooms; condoms; contraceptives, non 

chemical; cushions for medical purposes; defibrillators; dental 

apparatus and instruments; dental apparatus, electric; dentists' 

armchairs; diagnostic apparatus for medical purposes; dummies 

[teats] for babies / babies' pacifiers [teats] / pacifiers for babies / 
teats; ear plugs [ear protection devices]; esthetic massage 

apparatus; feeding bottles / babies' bottles; feeding bottle teats; 

fumigation apparatus for medical purposes; furniture especially 

made for medical purposes; gloves for medical purposes; 

haemocytometers / hemocytometers; hearing aids; heart 

pacemakers; heart rate monitoring apparatus; inhalers; masks for 

use by medical personnel; medical apparatus and instruments; 

vibromassage apparatus; X ray photographs for medical 

purposes; X ray tubes for medical purposes; apparatus and 

installations for the production of X rays, for medical purposes. 

أجهزة وأدوات وزن، أجهزة األشعة السينية لالستخدامات الطبية، 

أحزمة بطن، مشدات بطن، إبر للوخز )وخز اإلبر(، أدوات كهربائية 

ة للوخز )وخز اإلبر( اإلبري، مخدات هوائية لغايات طبية، وسائد هوائي
لغايات طبية، أجهزة تخدير، محلالت التعريف والتحديد البكتيري 

للغايات الطبية، كراسي ذات ذراعين لغايات طبية أو لطب األسنان، 

األجهزة المستخدمة للتنفس االصطناعي، أحزمة لالستخدامات الطبية، 

األحزمة الكهربائية لألغراض الطبية، أجهزة فحص الدم، أجهزة 

ي الجسم، أحذية لغايات طبية، ناظمات )منظمات( مراقبة الدهون ف

الدماغ، شفاطات )مضخات( ثدي، حقائب )علب( معدة لألدوات الطبية، 

المالبس المخصصة لغرف العمليات، الواقيات الذكرية العازلة، حبوب 

منع الحمل غير الكيميائية، وسائد لغايات طبية، مزيالت الرجفة القلبية 
ب(، االجهزة واالدوات الخاصة بطب )جهاز تنظيم ضربات القل

االسنان، أجهزة طب األسنان كهربائية، مقاعد تستخدم لطب األسنان، 

أجهزة تشخيص لغايات طبية، لهايات ]حلمات[ لألطفال، سدادات أذن 

]أجهزة لحماية األذن[، أجهزة للتدليك التجميلي، زجاجات رضاعة 

لغايات طبية، أثاث وتغذية(، حلمات زجاجات الرضاعة، أجهزة تبخير 

مصنوع خصيصا لغايات طبية، قفازات لغايات طبية، أجهزة عد وقياس 

خاليا الدم، الوسائل المساعدة على السمع )سماعات(، منظمات نبض 

القلب، أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، أجهزة لالستنشاق 
)مستنشقات(، أقنعة للطاقم الطبي، األجهزة واألدوات الطبية، أجهزة 

لتدليك االهتزازي، صور األشعة السينية لغايات طبية، أنابيب التصوير ل

باألشعة السينية لالستخدامات الطبية، أجهزة وتجهيزات إصدار وإنتاج 

 األشعة السينية لألغراض الطبية.

________________________________________  
Special condition : Claiming blue, navy and white colors. 

 

 اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االزرق والنيلي واالبيض.

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لبتاريخ ايداع الط 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم 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 Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179420 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179420 الصنف 
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Goods/Services تاليةمن اجل البضائع/الخدمات ال 

Weighing apparatus and instruments; X ray apparatus for 
medical purposes; abdominal belts; abdominal corsets; 

acupuncture needles; electric acupuncture instruments; air 

pillows for medical purposes; air cushions for medical 

purposes; anaesthetic apparatus; analysers for bacterial 

identification for medical purposes / analyzers for bacterial 

identification for medical purposes; armchairs for medical or 

dental purposes; apparatus for artificial respiration; belts for 

medical purposes; belts, electric, for medical purposes; blood 

testing apparatus; body fat monitors; boots for medical 

purposes; brain pacemakers; breast pumps; cases fitted for 

medical instruments; clothing especially for operating 

rooms; condoms; contraceptives, non chemical; cushions for 
medical purposes; defibrillators; dental apparatus and 

instruments; dental apparatus, electric; dentists' armchairs; 

diagnostic apparatus for medical purposes; dummies [teats] 

for babies / babies' pacifiers [teats] / pacifiers for babies / 

teats; ear plugs [ear protection devices]; esthetic massage 

apparatus; feeding bottles / babies' bottles; feeding bottle 

teats; fumigation apparatus for medical purposes; furniture 

especially made for medical purposes; gloves for medical 

purposes; haemocytometers / hemocytometers; hearing aids; 

heart pacemakers; heart rate monitoring apparatus; inhalers; 

masks for use by medical personnel; medical apparatus and 
instruments; vibromassage apparatus; X ray photographs for 

medical purposes; X ray tubes for medical purposes; 

apparatus and installations for the production of X rays, for 

medical purposes. 

أجهزة وأدوات وزن، أجهزة األشعة السينية لالستخدامات الطبية، أحزمة 
بطن، مشدات بطن، إبر للوخز )وخز اإلبر(، أدوات كهربائية للوخز )وخز 

اإلبر( اإلبري، مخدات هوائية لغايات طبية، وسائد هوائية لغايات طبية، 

ة، كراسي أجهزة تخدير، محلالت التعريف والتحديد البكتيري للغايات الطبي

ذات ذراعين لغايات طبية أو لطب األسنان، األجهزة المستخدمة للتنفس 

االصطناعي، أحزمة لالستخدامات الطبية، األحزمة الكهربائية لألغراض 

الطبية، أجهزة فحص الدم، أجهزة مراقبة الدهون في الجسم، أحذية لغايات 

ائب )علب( طبية، ناظمات )منظمات( الدماغ، شفاطات )مضخات( ثدي، حق

معدة لألدوات الطبية، المالبس المخصصة لغرف العمليات، الواقيات الذكرية 
العازلة، حبوب منع الحمل غير الكيميائية، وسائد لغايات طبية، مزيالت 

الرجفة القلبية )جهاز تنظيم ضربات القلب(، االجهزة واالدوات الخاصة 

تستخدم لطب األسنان، بطب االسنان، أجهزة طب األسنان كهربائية، مقاعد 

أجهزة تشخيص لغايات طبية، لهايات ]حلمات[ لألطفال، سدادات أذن 

]أجهزة لحماية األذن[، أجهزة للتدليك التجميلي، زجاجات رضاعة وتغذية(، 

حلمات زجاجات الرضاعة، أجهزة تبخير لغايات طبية، أثاث مصنوع 

ياس خاليا الدم، خصيصا لغايات طبية، قفازات لغايات طبية، أجهزة عد وق

الوسائل المساعدة على السمع )سماعات(، منظمات نبض القلب، أجهزة 
مراقبة معدل ضربات القلب، أجهزة لالستنشاق )مستنشقات(، أقنعة للطاقم 

الطبي، األجهزة واألدوات الطبية، أجهزة للتدليك االهتزازي، صور األشعة 

لسينية لالستخدامات الطبية، السينية لغايات طبية، أنابيب التصوير باألشعة ا

 أجهزة وتجهيزات إصدار وإنتاج األشعة السينية لألغراض الطبية.

 

 

 

 

 

 

 

_ Special condition : Claiming grey, green, blue and white 

colors. 

 

_اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الرمادي واالخضر واالزرق 

 واالبيض.

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم بي اتش 

lpc oapN ty     : Germany بجنسية الطال المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -921100 ابو غزالة للملكية الفكرية    11190 -921100 

 عمان 11190

ليغعنوان التب  

Trademark 179425 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179425 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Feeding bottles, handles for baby bottles; teats and 

teething rings, disposable nursing bottles; 

disposable baby bottles; teats for use with babies’ 

feeding bottles, nursing bottles and nipples and 

nipple shields for baby bottles; breast shells in the 

nature of breast shields, pacifier clips, clips and 

holders | for teats; ear and forehead thermometers 

for medical purposes; mucus extractors, namely, 

nose expansion devices and nose cleaning pumps 

in the nature of nasal aspirators; cups adapted for 

feeding babies and children; babies’ bottles, 

babies’ pacifiers, teethers for babies 

زجاجات الرضاعة مقابض لزجاجات رضاعات األطفال؛ 

حلمات زجاجات الرضاعة وعضاضات تسنينء: زجاجات 

الرضاعة التي يمكن التخلص منها؛ زجاجات أطفال يمكن 

التخلص منها؛ حلمات لالستخدام مع زجاجات الرضاعة 

لالطفال؛ زجاجات الرضاعة وحلماتها وواقيات الحلمات 

للثدي من طبيعة واقيات الثدي.  لزجاجات االطفال؛ شفاطة

مشابك اللهايات؛ المشابك وحامالت الحلمات؛ موازين حرارة 

األذن والجبهة لألغراض الطبية؛ شفاطات المخاط. وهي أجهزة 

توسيع األنف ومضخات تنظيف األنف مثل شفاطات األنف؛ 

أكواب مالئمة لتغذية الرضع واألطفال؛ زجاجات األطفال. 

 عضاضات األطفاللهايات األطفال؛ 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (baby)if used 

separately from the mark 

_______________________________________ا

مة اليعطي اصحابها الحق المطلق لتنازل :ان تسجيل هذه العال

 ( بمعزل عن العالمهbabyباستعمال الكلمة )

Date of 19/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: BURDA BEBEK 

URUNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

بوردا بيبيك أورانليري سانايي في تيجاريت 

 أنونيم شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beylikduzu Org. San. Bol. 

Mermerciler San. Sit. 9. Cad. 

No:12 Bodrum 1,2,3 Yakuplu 

Istanbul Turkey 

بيليكدوزو أورج. سان. بول. ميرميرسيلير 

بودروم  21كاد. ان او :. 0سان. سيت. 

 ياكوبلو، إسطنبول، تركيا 8.1.2

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 -  258king abdallah ii street 

amman-jordan 

 178  - المحامي خلف عبد الكريم السكارنه 

 االردن-الثاني عمان شارع الملك عبدهللا

ليغعنوان التب  

Trademark 179202 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 179202 الصنف 
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 Objet Collection 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas refrigerators; Gas ranges; Gas cooktops; 

Electric humidifiers; Air humidifiers; Industrial 

humidifiers; Non-electric humidifiers for 

household use; Household air cleaners with 

humidifying function; Household air cleaners; 

Filters for household air cleaners; Electric space 

cooling apparatus for household purposes; Electric 

water purification filters for household purposes; 

Clothes management machines for drying clothes 

(electric) for household purpose; Electric cooking 

ovens [for household purposes]; Dehumidifier for 

household use; Refrigerators; Electric fans; Air 

conditioners; Wine refrigerators; Ion generators 

for air purification; Induction cookers; Electric 

refrigerating showcases; Electric clothes dryers; 

Microwave ovens; Electric water purifiers for 

household purposes; Household water purifiers; 

Water ionizers for household purposes; Heating 

apparatus; Hot air apparatus.  

الثالجات العاملة بالغاز؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ سطوح 

الطهي العاملة بالغاز؛ أجهزة الترطيب الكهربائية؛ مرطبات 

الهواء؛ أجهزة الرطوبة الصناعية؛ أجهزة الترطيب غير 

الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ منظفات الهواء المنزلية 

لجو المنزلية؛ فالتر المزودة بوظيفة ترطيب الهواء؛ منظفات ا

منظفات الهواء المنزلية؛ األجهزة الكهربائية لتبريد الغرف 

لألغراض المنزلية؛ فالتر تنقية المياه الكهربائية للغايات 

المنزلية؛ آالت تنسيق المالبس لتنشيف المالبس )الكهربائية( 

ألغراض منزلية؛ أفران الطهي الكهربائية )للغايات المنزلية(؛ 

لة الرطوبة لالستخدام المنزلي؛ الثالجات؛ مراوح أجهزة إزا

كهربائية والمكيفات الهوائية؛ ثالجات النبيذ ؛ مولدات األيونات 

لتنقية الهواء؛ طباخات عاملة بالحث؛ صناديق العرض 

الكهربائية المبردة؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ افران 

منزلية؛ أجهزة المايكروويف؛ منقيات المياه الكهربائية للغايات ال

تنقية المياه المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ 

 أجهزة التسخين؛ أجهزة توليد الهواء الساخن. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG Electronics Inc.  .اسم طالب التسجيل: إل. جي إليكترونيكس إنك 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 

07336,Republic of Korea 

جو،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي218

 يا، جمهورية كور95882سيؤول، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179350 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179350 الصنف 
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 Objet 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas refrigerators; Gas ranges; Gas cooktops; 

Electric humidifiers; Air humidifiers; Industrial 

humidifiers; Non-electric humidifiers for 

household use; Household air cleaners with 

humidifying function; Household air cleaners; 

Filters for household air cleaners; Electric space 

cooling apparatus for household purposes; Electric 

water purification filters for household purposes; 

Clothes management machines for drying clothes 

(electric) for household purpose; Electric cooking 

ovens [for household purposes]; Dehumidifier for 

household use; Refrigerators; Electric fans; Air 

conditioners; Wine refrigerators; Ion generators 

for air purification; Induction cookers; Electric 

refrigerating showcases; Electric clothes dryers; 

Microwave ovens; Electric water purifiers for 

household purposes; Household water purifiers; 

Water ionizers for household purposes; Heating 

apparatus; Hot air apparatus.  

الثالجات العاملة بالغاز؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ سطوح 

الطهي العاملة بالغاز؛ أجهزة الترطيب الكهربائية؛ مرطبات 

الهواء؛ أجهزة الرطوبة الصناعية؛ أجهزة الترطيب غير 

الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ منظفات الهواء المنزلية 

لجو المنزلية؛ فالتر المزودة بوظيفة ترطيب الهواء؛ منظفات ا

منظفات الهواء المنزلية؛ األجهزة الكهربائية لتبريد الغرف 

لألغراض المنزلية؛ فالتر تنقية المياه الكهربائية للغايات 

المنزلية؛ آالت تنسيق المالبس لتنشيف المالبس )الكهربائية( 

ألغراض منزلية؛ أفران الطهي الكهربائية )للغايات المنزلية(؛ 

لة الرطوبة لالستخدام المنزلي؛ الثالجات؛ مراوح أجهزة إزا

كهربائية والمكيفات الهوائية؛ ثالجات النبيذ ؛ مولدات األيونات 

لتنقية الهواء؛ طباخات عاملة بالحث؛ صناديق العرض 

الكهربائية المبردة؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ افران 

منزلية؛ أجهزة المايكروويف؛ منقيات المياه الكهربائية للغايات ال

تنقية المياه المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ 

 أجهزة التسخين؛ أجهزة توليد الهواء الساخن. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: LG Electronics Inc.  اسم طالب التسجيل: يكس إنك.إل. جي إليكترون 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 

07336,Republic of Korea 

جو،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي218

 ، جمهورية كوريا95882سيؤول، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 ركاهم للملكيه الفكريهسابا وش

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179352 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179352 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lighting fixtures for use in garages; clip on lights; 

portable utility lights; flashlights; LED safety 

lamps 

تجهيزات اإلضاءة لالستخدام في المرائب، مصابيح مثبتة 

)مصابيح ذات مشبك او ملقط تثبيت(، أضواء مرافق/خدمات 

ثنائية  متنقلة، إجهزة إضاءة وماضة )فالش(، مصابيح السالمة

 LEDالضوء 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: نك.تارجيت براندز، ا 

lpc oapN ty     : United States 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 

ولت مول، مينيابوليس، مينيسوتا نيك 2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب لكية الفكريةأبو غزالة للم 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179126 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179126 الصنف 
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 ebmpapst Engineering a better life 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Refrigerating apparatus; apparatus for ventilating; 

heating apparatus; air conditioning apparatus; 

cooling units; heating units; dust filters; electric 

motor driven fans, ventilators and blowers; 

accessories for the aforesaid fans, ventilators and 

blowers driven by electric motors, namely adapted 

air and dust filters, screens, protective grids, filter 

frames, inlet nozzles, wall rings, terminal boxes, 

the aforesaid goods of metal and / or plastic; 

electrically driven pumps, namely coolant pumps 

[parts of cooling apparatus] and heat pumps; 

installations for dust separating. 

أجهزة التبريد، أجهزة للتهوية، أجهزة تسخين، أجهزة تكييف 

الهواء، وحدات التبريد، وحدات التدفئة، مرشحات الغبار، 

مراوح ومراوح نهوية ومنافخ كهربائية تعمل بمحرك كهربائي، 

ملحقات المراوح ومراوح التهوية والمنافخ المذكورة التي تعمل 

لهواء والغبار المعدة بمحركات كهربائية وبالتحديد مرشحات ا

والشاشات والشبكات الواقية وإطارات المرشحات وفوهات 

المدخل وحلقات الحائط والصناديق الطرفية والسلع المذكورة من 

المعدن و/أو البالستيك، مضخات تعمل بالكهرباء وبالتحديد 

مضخات التبريد ]أجزاء من أجهزة التبريد[ ومضخات الحرارة، 

 ر.تركيبات لفصل الغبا

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2021  

eaaN tpac lppA: Ebm Papst Mulfingen Gmbh 

& Co. Kg 

ايبم بابست مولفينغين جي ام بي اتش آند كو. 

 كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب االماني: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bachmuehle 2, 74673, 

Mulfingen, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، مولفينغين، ألمانيا55258، 1باشموله 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغنوان التبع  

Trademark 179429 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179429 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee Machines, Expresso coffee machines, 

Coffee roasting machines, Coffee capsules, empty, 

for electric coffee machines, Coffee bean roasting 

machines.  

ماكينات )آالت( القهوة وماكينات )آالت( قهوة اسبريسو 

وماكينات )آالت( تحميص القهوة وكبسوالت قهوة فارغة 

لماكينات )آالت( القهوة الكهربائية وماكينات )آالت( تحميص 

 حبوب البن. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Al-Ameed Food Industries 

Ltd .  

 اسم طالب التسجيل: شركة العميد للصناعات الغذائية ذ.م.م. 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan Sweifieh Ali 

Nasouh Al Tahir St Building 

No. 31 

شارع علي  –الصويفية  –عمان، االردن 

 82نصوح الطاهر عمارة رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179226 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179226 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas ovens, refrigerators, freezers, air conditioners, 

greenhouses, gas ovens, electric ovens, 

microwaves, refrigerators, household refrigerators, 

water coolers, water heaters, hair dryers, toasters, 

ice makers, freezers, electric fans, extractors, 

extractors,  

افران غاز وثالجات وفريزرات ومكوفات وصوبات مدافئ 

ميكرويف واجهزة التبريد وافران الغاز و افران الكهرباء وال

والثالجات )البرادات( المنزدية ومبردات الماء وسخانات الماء 

ومجففات الشعر والمحمصات واجهزة تصنيع الثلج وجمادات 

 ومراوح كهربائية ساحبات شفاطات هواء 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA: Al- dayaghem for trading 

agencies  

 اسم طالب التسجيل: شركة الضياغم للوكاالت التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career هنة طالب التسجيلم  

Applicant Address amman - al bayader - al - 

rawnaq  

 عنوان طالب التسجيل  حي الرونق  -البيادر  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 144293- 11814 amman - al 

bayader - al - rawnaq  

حي  -البيادر  -عمان  11814 -144293  

 الرونق 

ليغعنوان التب  

Trademark 179258 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179258 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas stoves; water filters; water filtering apparatus; 

water filtering units; water filtering installations; 

apparatus for the separation of liquids being water 

filtering apparatus; vacuum degassing devices; 

coolers, electric; electric fans; gas boilers; gas 

lamps; gas lighters; gas scrubbers [parts of gas 

installations]; filters for waste gas purification; 

cooling installations for gas; venturi scrubbers 

being gas scrubbers [parts of gas installations],gas 

stove, gas water heaters 

مواقد الغاز؛ مرشحات المياه؛ جهاز تصفية المياه وحدات تصفية 

المياه منشآت تصفية المياه جهاز لفصل السوائل عن طريق 

جهاز ترشيح المياه ؛ أجهزة تفربغ الهواء مبردات كهربائية 

مراوح كهربائية؛ غاليات الغاز مصابيح الغاز والعات الغاز 

غاز[ ؛ مرشحات لتنقية أجهزة تنقية الغاز ]أجزاء من منشآت ال

الغازات العادمة. منشآت التبريد للغاز أجهزة تنقية الغاز 

الفنتوري هي أجهزة تنقية الغاز ]أجزاء من منشآت الغاز[ . 

 موقد غاز,سخانات ماء على الغاز

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 17/05/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/05/2022  

eaaN tpac lppA: abedalrahman ahmad hasanain 

al hashhoush  

 اسم طالب التسجيل: عبدالرحمن احمد حسنين الحشوش

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 475- 11953 zarqa down town 475- 11953 عنوان طالب التسجيل  الزرقاء الوسط التجاري 

Applicant for 

Correspondence 
 475- 11953 zarqa down town   475- 11953 غليعنوان التب الزرقاء الوسط التجاري  

Trademark 179137 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 179137 الصنف 
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ASTEMO 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles and their parts and fittings; variable valve lift 

devices for land vehicles; engine control devices; valve 

timing control devices for land vehicles; power steering 

gears; power steering units; power steering units for 

automobiles and their parts; transmission control devices; 
four-wheel drive control units; anti-lock braking systems for 

automobiles; valves for stability control system; valves for 

anti-lock braking systems; hydraulic cylinders for 

suspension; suspension control devices; vehicle height 

control devices; rear gate switchgear; dashboard camera 

cleaning devices; bumpers; passive entry/passive start 

devices; four-wheel steering devices; rear wheel steering 

device; steering links; wheels for land vehicles; differential 

device; traction engine; ropeways for cargo or freight 

handling; non-electric prime movers for land vehicles, not 

including their parts; electric motors for driving two-wheeled 

vehicles; machine elements for land vehicles; shafts, axles or 
spindles, machine elements for land vehicles; drive shafts; 

propeller shafts; transmission shafts for land vehicles; 

bearings, machine elements for land vehicles; shaft 

couplings or connectors, machine elements for land vehicles; 

power transmissions and gearing, machine elements for land 

vehicles; differential gears; viscous couplings; shock 

absorbers; vehicle bumpers; shock absorbers for vehicles; 

suspension struts for vehicles; front forks for vehicles; rear 

dampers for two-wheeled vehicles; springs for land vehicles; 

springs for self-driving vehicles; air springs for air 

suspension; brakes, machine elements for land vehicles; 
brake calipers for vehicles; brake pads for vehicles; brake 

rotors for vehicles; brake linings for vehicles; brake drums 

for vehicles; brake master cylinders; brake boosters; clutch 

master cylinders; reservoir tank for two-wheeled vehicle 

brake; interlocking brakes; electric parking brakes; brake 

pedal stroke simulators; electric actuation devices for brakes; 

accumulators for brake hydraulic circuit; proportioning 

valves for land vehicles; hill stop valve for land vehicles; 

السيارات وقطعها ولوازمها؛ أجهزة رفع الصمامات المتغيرة للمركبات 

البرية؛ أجهزة التحكم بالمحركات؛ أجهزة التحكم في توقيت الصمامات 

للمركبات البرية ؛ تروس التوجيه المعزز؛ وحدات التوجيه المعزز؛ وحدات 

دات التوجيه المعزز للسيارات وقطعها؛ أجهزة التحكم بناقالت الحركة؛ وح
التحكم بالدفع الرباعي؛ أنظمة المكابح المانعة لالنغالق للسيارات؛ صمامات 

لنظام التحكم في الثبات؛ صمامات ألنظمة المكابح المانعة لالنغالق؛ 

اسطوانات هيدروليكية للتعليق؛ أجهزة التحكم في التعليق؛ أجهزة التحكم في 

يف كاميرا لوحة القيادة؛ ارتفاع المركبات؛ مفتاح الصمام الخلفي؛ أجهزة تنظ

واقيات الصدمات؛ أجهزة الدخول غير النشط / التشغيل غير النشط؛ أجهزة 

التوجيه الرباعي؛ جهاز توجيه العجالت الخلفية؛ روابط التوجيه؛ العجالت 

للمركبات البرية؛ األجهزة التفاضلية؛ المحركات البخارية؛ الطرق الحبلية 

ركات الرئيسية غير الكهربائية للمركبات لشحن البضاعة أو الحمولة؛ المح
البرية، وال تتضمن قطعها؛ محركات كهربائية لقيادة المركبات ذات 

العجلتين؛ عناصر اآلالت للمركبات البرية؛ أعمدة التدوير ومحاور العجالت 

أو المحاور وعناصر اآلالت للمركبات البرية؛ عمود القيادة؛ أعمدة المروحة؛ 

للمركبات البرية؛ المحامل وعناصر اآلالت للمركبات أعمدة نقل الحركة 

البرية؛ وصالت أو موصالت أعمدة التدوير وعناصر اآلالت للمركبات 

البرية؛ ناقالت الطاقة وحركة التروس وعناصر اآلالت للمركبات البرية؛ 

التروس التفاضلية؛ المقرن اللزج؛ مخففات الصدمات؛ واقيات الصدمات 

الصدمات للمركبات؛ دعامات تعليق للمركبات؛ شوكات للمركبات؛ ممتّصات 
أمامية للمركبات؛ مخمدات خلفية للمركبات ذات العجلتين؛ نوابض للمركبات 

البرية؛ نوابض للمركبات ذاتية القيادة؛ نوابض هوائية للتعليق الهوائي؛ 

المكابح وعناصر اآلالت للمركبات البرية؛ مماسك المكابح للمركبات؛ 

كابح للمركبات؛ أقراص المكابح دوارة للمركبات؛ بطانات مكابح بطانات الم

المركبات؛ اسطوانات الكوابح للمركبات؛ أسطوانات المكابح الرئيسية؛ 

معززات المكابح؛ االسطوانات الرئيسية لقابض التعشيق؛ خزان لمكابح 

المركبات ذات العجلتين؛ نظام تعزيز الكبح في المركبات؛ مكابح التوقف 

بائية؛ محاكيات الضغط على دواسات المكابح؛ أجهزة التشغيل الكهر
الكهربائي للمكابح؛ مراكم للدارة الهيدروليكية للمكابح؛ صمامات التناسب 

للمركبات البرية؛ صمامات التوقف للمركبات البرية؛ أجهزة تشغيل تروس 

التعشيق للسيارات؛ أسطوانات تشغيل تروس التعشيق للسيارات؛ آليات 

ض للمركبات البرية؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛ وصالت أنابيب القاب

المكابح؛ صمامات معززات الضغط السلبي للمركبات البرية؛ خراطيم 

المكابح؛ حشوات المكابح للمركبات البرية؛ مظالت الهبوط؛ أجهزة اإلنذار 

ضد السرقة للمركبات؛ الكراسي المدولبة؛ محركات التيار المتناوب أو 

حركات التيار المباشر للمركبات البرية، وال تتضمن قطعها؛ محركات م

Date of 21/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2021  

eaaN tpac lppA : Hitachi Astemo, Ltd. .اسم طالب التسجيل: هيتاشي استيمو، ال تي دي 

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, 

Ibaraki, Japan 

شي، ايباراكي،  –تاكابا، هيتاشيناكا  1719

 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179465 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179465 الصنف 
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clutch operation devices for automobiles; clutch operation 

cylinders for automobiles; clutch mechanisms for land 

vehicles; clutches for land vehicles; brake piping joints; 

valves for negative pressure boosters for land vehicles; brake 

pad hoses; brake pads for land vehicles; parachutes; anti-

theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC 

motors for land vehicles, not including their parts; motors for 
electric vehicles or hybrid electric vehicles; vessels and their 

parts and fittings; power tilt trims; outboard motor angle 

adjusters; gas-liquid separators for outboard motors; lifting 

and lowering hydraulic devices for outboard motors; aircraft 

and their parts and fittings; civilian drones and their parts 

and fittings; industrial drones and their parts and fittings; 

railway rolling stock and their parts and fittings; dampers for 

railway rolling stock; damper controllers for railway rolling 

stock; height controlled device for railway rolling stock; 

two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and 

fittings; variable valve lift systems for two-wheeled motor 
vehicles; engine control devices for two-wheeled motor 

vehicles; valve timing control devices for two-wheeled 

motor vehicles; valves for stability control system for two-

wheeled motor vehicles; valves for anti-lock braking systems 

for two-wheeled motor vehicles; hydraulic cylinders for 

suspension for two-wheeled vehicles; suspension control 

devices for two-wheeled vehicles; two-wheeled vehicle 

height control devices; steering dampers; front forks for 

vehicles; front fork mounting parts; drive shafts for two-

wheeled vehicles; rickshaws; sleighs and sleds [vehicles]; 

trolleys; carts; horse drawn carriages; bicycle trailers; 

adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; baby 
carriage.  

المركبات الكهربائية أو المركبات الكهربائية الهجينة؛ السفن وقطعها 

ومستلزماتها؛ وحدات اإلمالة الكهربائية؛ ضابطات زاوية المحرك الخارجي؛ 

ة لرفع فواصل الغازات والسوائل للمحركات الخارجية؛ األجهزة الهيدروليكي

وخفض المحركات الخارجية؛ الطائرات وقطعها ولوازمها؛ طائرات مدنية 

بدون طيار وأجزائها ولوازمها؛ طائرات صناعية بدون طيار وأجزائها 
ولوازمها؛ عربات السكك الحديدية وقطعها ومستلزماتها؛ مخمدات لعربات 

وحدات السكك الحديدية؛ وحدات التحكم بمخمدات عربات السكك الحديدية؛ 

التحكم بارتفاع عربات السكك الحديدية؛ المركبات اآللية التي تسير على 

عجلتين والدراجات الهوائية وقطعها ولوازمها؛ أنظمة رفع الصمامات 

المتغيرة للسيارات ذات العجلتين؛ أجهزة التحكم في محركات السيارات ذات 

العجلتين؛  العجلتين؛ أجهزة التحكم في توقيت الصمامات للسيارات ذات

صمامات لنظام التحكم في الثبات للسيارات ذات العجلتين؛ صمامات ألنظمة 

المكابح المانعة لالنغالق للسيارات ذات العجلتين؛ أسطوانات هيدروليكية 
لتعليق المركبات ذات العجلتين؛ أجهزة التحكم في التعليق للمركبات ذات 

ات العجلتين؛ مخمدات العجلتين؛ أجهزة التحكم في ارتفاع المركبات ذ

التوجيه؛ شوكات أمامية للمركبات؛ أجزاء تركيب الشوكة األمامية؛ أعمدة 

القيادة للمركبات ذات العجلتين؛ عربات نقل الركاب الثالثية العجالت؛ 

الزالجات والمزلجات )مركبات(؛ العربات؛ عربات دفع أو جر؛ العربات 

ائية؛ رقع المطاط الالصق التي تجرها الخيول؛ مقطورات الدراجات الهو

 إلصالح اإلطارات الداخلية أو اإلطارات؛ عربات األطفال. 

 

_Priority claim: Claim Country : JP 

Claim No : 2020-119759 

Claim Date : 2020-09-28 

 

 JP_االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 220570-1919رقم االدعاء : 

 18-90-1919تاريخ االدعاء : 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles and structural parts and Vehicle 
Accessories, including, anti-theft alarms for vehicles; 

anti-theft devices for vehicles; air pumps; axles for 

vehicles; bags adapted for pushchairs / bags adapted for 
strollers; balance weights for vehicle wheels; bodies for 

vehicles; bogies for railway cars; brake discs for 

vehicles; brake linings for vehicles; brake pads for 

automobiles; brake segments for vehicles; brake shoes 
for vehicles; brakes for vehicles; caps for vehicle fuel 

tanks; hydraulic circuits for vehicles; clutches for land 

vehicles; covers for vehicle steering wheels; cup 
holders for vehicles; doors for vehicles; drive chains 

for land vehicles; engine mounts for land vehicles; 

engines for land vehicles / motors for land vehicles; 
fitted dashboard covers for vehicles; gear boxes for 

land vehicles; head-rests for vehicle seats; headlight 

wipers; hoods for vehicle engines; hub caps; luggage 

nets for vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
rims for vehicle wheels / vehicle wheel rims; safety 

belts for vehicle seats; safety seats for children, for 

vehicles; seat covers for vehicles; security harness for 
vehicle seats; side view mirrors for vehicles; spoilers 

for vehicles; steering wheels for vehicles; vehicle seats; 

vehicle wheels  

السيارات واألجزاء الهيكلية وملحقات المركبات، والمعني بها أجهزة 
اإلنذار ضد السرقة للمركبات؛ أجهزة ضد السرقة للمركبات؛ 

بات مضخات الهواء؛ محاور دواليب للمركبات؛ اغطية مالئمة عر

تُدفع باليد / اغطية مالئمة لعربات األطفال؛ اثقال توازن لعجالت 
المركبات؛ هياكل المركبات؛ عربات نقل منخفضة لعربات السكك 

الحديدية؛ أقراص المكابح للمركبات؛ بطانات مكابح للمركبات؛ لبادات 

مكابح للسيارات؛ قطع مكابح للمركبات؛ لقم مكابح للمركبات؛ مكابح 
؛ اغطية لخزانات وقود المركبات؛ دارات الهيدرولية للمركبات

للمركبات؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ أغطية لعجالت 

توجيه المركبات؛ حامالت أكواب للمركبات؛ أبواب للمركبات؛ 
سالسل تدوير للمركبات البرية؛ حماالت المحركات للمركبات البرية؛ 

كبات البرية؛ أغطية مخصصة مكائن المركبات البرية / محركات المر

للوحة القيادة المجهزة للمركبات؛ صناديق مسننات للمركبات البرية؛ 
مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ ماسحات المصابيح االمامية؛ اغطية 

لمكائن المركبات؛ اغطية لمحاور العجالت؛ شبكات حقائب للمركبات؛ 

جالت المركبات / المحركات الكهربائية للمركبات البرية؛ اطارات لع
اطارات عجالت المركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات؛ مقاعد 

أمان لألطفال، في المركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ احزمة أمان 

لمقاعد المركبات؛ مرايا الرؤية الجانبية للمركبات؛ أجهزة تعطيل 
الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط )كوابح( للمركبات؛ عجالت توجيه 

 لمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ عجالت المركبات ا

 

Priority claim: Claim Country : US 
Claim No : 90166359 

Claim Date : 2020-09-08 

 

 US_االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09222870رقم االدعاء : 

 98-90-1919تاريخ االدعاء : 

  
  

Date of 07/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2021  

eaaN tpac lppA: AVB Metrics, LLC اسم طالب التسجيل: ايه في بي ميتريكس، ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل ةشركة اجنبي 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7373 Gateway Boulevard, 

Newark, California 94560, 

USA 

جيتويه بوليفارد، نيوارك، كاليفورنيا  5858

 ، الواليات المتحدة االمريكية05729

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179442 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179442 الصنف 
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 DUELER 
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles; tires for passenger cars; tires for trucks; 

tires for buses; tires for racing cars; tires for 

automobiles; retreaded tires for passenger cars; 

retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses; 
retreaded tires for racing cars; retreaded tires for 

automobiles; inner tubes for passenger cars; inner tubes 

for trucks; inner tubes for buses; inner tubes for racing 
cars; inner tubes for automobiles; wheels and rims for 

passenger cars; wheels and rims for trucks; wheels and 

rims for buses; wheels and rims for racing cars; wheels 

and rims for automobiles; tread rubber for retreading 
tires for the above-mentioned vehicles; two-wheeled 

motor vehicles; tires for two-wheeled motor vehicles; 

inner tubes for two-wheeled motor vehicles; wheels 
and rims for two-wheeled motor vehicles; bicycles; 

tires for bicycles; inner tubes for bicycles; wheels and 

rims for bicycles; tread rubber for retreading tires for 
two-wheeled motor vehicles or bicycles; aircraft; tires 

and inner tubes for aircraft; tread rubber for retreading 

tires for aircraft; adhesive rubber patches for repairing 

tubes or tires; shock absorbers [for land vehicles]; 
pneumatic shock absorbers [air springs for Band 

vehicles]; shaft couplings or connectors [for land 

vehicles]; fenders for vessels [boat side protectors]; 
seat cushions for vehicles.  

السيارات، إطارات لسيارات الركاب، إطارات للشاحنات، إطارات 

للحافالت، إطارات لسيارات السباق، اطارات للسيارات، إطارات 

طارات مجددة لسيارات الركاب، إطارات مجددة للشاحنات، اإل
المجددة للحافالت، اإلطارات المجددة لسيارات السباق، إطارات 

مجددة للسيارات، أنابيب داخلية )إطارات داخلية( لسيارات الركاب، 

أنابيب داخلية )إطارات داخلية( للشاحنات، األنابيب الداخلية )إطارات 
داخلية( للحافالت، األنابيب الداخلية )إطارات داخلية( لسيارات 

اق، أنابيب داخلية )إطارات داخلية( للسيارات، عجالت وجنوط السب

)الجزء المعدني المتوسط لإلطارات( لسيارات الركاب، عجالت 
وجنوط )الجزء المعدني المتوسط لإلطارات( للشاحنات، عجالت 

وجنوط )الجزء المعدني المتوسط لإلطارات( للحافالت، عجالت 

ات( سيارات السباق، وجنوط )الجزء المعدني المتوسط لإلطار
عجالت وجنوط )الجزء المعدني المتوسط لإلطارات( للسيارات، 

مداس مطاط )قطع مطاطية( لتجديد إطارات المركبات المذكورة، 

المركبات ذات العجلتين، إطارات للمركبات ذات العجلتين، األنابيب 
الداخلية )إطارات داخلية( للمركبات ذات العجلتين، عجالت وجنوط 

زء المعدني المتوسط لإلطارات( للسيارات ذات العجلتين، )الج

دراجات هوائية، إطارات للدراجات الهوائية، أنابيب داخلية )إطارات 
داخلية( للدراجات الهوائية، عجالت وجنوط )الجزء المعدني المتوسط 

لإلطارات( للدراجات الهوائية، مداس مطاط )قطع مطاطية( لتجديد 

العجلتين أو الدراجات الهوائية، الطائرات، إطارات السيارات ذات 
اإلطارات واألنابيب الداخلية )إطارات داخلية( للطائرات، مداس 

المطاط )قطع مطاطية( لتجديد إطارات الطائرات، رقع مطاطية 

الصقة إلصالح األنابيب أو اإلطارات، ممتص الصدمات ]للمركبات 
ئية للمركبات ذات البرية[، ممتصات الصدمات الهوائية ]نوابض هوا

االجزاء المطاطية[، وصالت أو وصالت عمودية ]للمركبات البرية[، 

 مصدات السفن ]واقيات جانب القارب[، وسائد مقاعد للمركبات. 

Date of 27/05/2021 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: BRIDGESTONE 

CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: بريدجستون كوربوريشن

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career يلمهنة طالب التسج  

Applicant Address 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-

ku, Tokyo, Japan 

كو، طوكيو، -تشوم، تشو-8، كايوباشي 1-1

 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu -Ghazaleh Intellectual 

Property TMP Agents  

P.O.Box921100- 11192 P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

 22201عمان  012299ص.ب  11192

 المملكة االردنية الهاشمية

ليغعنوان التب  

Trademark 179402 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179402 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile storage carts for domestic use; automobile 

windshield sunshades; automobile roof racks; 

automobile organizers for holding personal items; 

luggage carriers for automobiles; cell phone 

holders specially adapted for use in vehicles 

لالستخدام المنزلي، مظالت الزجاج  عربات تخزين متنقلة

األمامي للسيارات، رفوف )حامالت/مساند( سقف السيارات، 

منظمات السيارات لحمل األشياء الشخصية، حامالت األمتعة 

للسيارات، حوامل الهواتف المحمولة مهيأة خصيصا لالستخدام 

 في المركبات

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: دز، انك.تارجيت بران 

lpc oapN ty     : United States 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 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب ة للملكية الفكريةأبو غزال

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179417 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179417 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles, electrically powered motor vehicles, 

and structural parts therefor; motor vehicle bodies; 

luggage nets for vehicles; fitted covers for 

vehicles; anti-skid chains for vehicles; patches for 

repairing vehicle tires; pumps for inflating vehicle 

tires; automotive interior trim; automotive interior 

paneling; custom leather interiors for vehicles; 

spoilers for vehicles; license plate frames; license 

plate holders; upholstery for vehicles; automobile 

wheel hubs; vehicle wheels  

السيارات والمركبات التي تعمل بالكهرباء واألجزاء الهيكلية 

لها؛ هياكل المركبات؛ شبكات حقائب للمركبات؛ أغطية مناسبة 

للمركبات؛ سالسل مانعة لالنزالق للمركبات؛ رقع مطاطية 

إلصالح إطارات المركبات؛ مضخات لنفخ إطارات المركبات؛ 

و األلواح الداخلية زخرفة او تصميم داخلي للسيارات؛ بطانات ا

للسيارات؛ تصميمات داخلية جلدية مخصصة للسيارات؛ اجنحة 

للسيارات؛ إطارات لوحة الترخيص للسيارات؛ حامالت لوحة 

الترخيص؛ أثاث المركبات؛ محاور عجالت المركبات؛ عجالت 

 المركبات

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90394042 

Claim Date : 2020-12-18 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09805951رقم االدعاء : 

 28-21-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 20/06/2021 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: AVB Metrics, LLC اسم طالب التسجيل: ايه في بي ميتريكس، ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 7373 Gateway Boulevard, 

Newark, California 94560, 

USA 

جيتويه بوليفارد، نيوارك، كاليفورنيا  5858

 ، الواليات المتحدة االمريكية05729

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NJQ & ASSOCIATES 

P.O.Box142025- 11814 Amman, 

King Abdullah II Street 

 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179143 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179143 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor buses; Lorries; Cars; Motor cars; Shock 

absorbers for automobiles; Driving motors for land 

vehicles; Vehicle wheels; Clutches for land 

vehicles; Motorcycles; Automobile bodies  

باصات ، شاحنات ، سيارات ، مركبات ، مخمدات الصدمات 

للسيارات ، محركات تدوير للمركبات البرية ، عجالت 

المركبات ، قابضات ) كلتشات ( للمركبات البرية ، درجات 

 نارية ، هياكل مركبات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: CHONGQING CHANGAN 

AUTOMOBILE CO., LTD 

 اسم طالب التسجيل: تشونغكوينغ تشانغان اوتوموبيل كو.، ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 260 Jianxin East Road, Jiangbei 

District, Chongqing, China  

جيانكسين ايست رود ، جيانغبي  129

 ديستركيت، تشونغكوينغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP 

P.O.Box841153- 11184 Amman, 

Dahiat AL Rashid, Om Omarah 

Street , Building No.59 Ground 

floor 59 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

عمان ، ضاحية  11184 -841153ص.ب

،  70الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 179176 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179176 الصنف 
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Goods/Services اليةمن اجل البضائع/الخدمات الت 

Motor buses; Lorries; Cars; Motor cars; Shock 

absorbers for automobiles; Driving motors for land 

vehicles; Vehicle wheels; Clutches for land 

vehicles; Motorcycles; Automobile bodies 

باصات ، شاحنات ، سيارات ، مركبات ، مخمدات الصدمات 

تدوير للمركبات البرية ، عجالت للسيارات ، محركات 

المركبات ، قابضات ) كلتشات ( للمركبات البرية ، درجات 

 نارية ، هياكل مركبات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: CHONGQING CHANGAN 

AUTOMOBILE CO., LTD 

 اسم طالب التسجيل: تشونغكوينغ تشانغان اوتوموبيل كو.، ليمتد

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 260 Jianxin East Road, Jiangbei 

District, Chongqing, China  

جيانكسين ايست رود ، جيانغبي  129

 ديستركيت، تشونغكوينغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179175 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179175 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor buses; Lorries; Cars; Motor cars; Shock 

absorbers for automobiles; Driving motors for land 

vehicles; Vehicle wheels; Clutches for land 

vehicles; Motorcycles; Automobile bodies 

باصات ، شاحنات ، سيارات ، مركبات ، مخمدات الصدمات 

للسيارات ، محركات تدوير للمركبات البرية ، عجالت 

المركبات ، قابضات ) كلتشات ( للمركبات البرية ، درجات 

 بات نارية ، هياكل مرك

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: CHONGQING CHANGAN 

AUTOMOBILE CO., LTD 

 اسم طالب التسجيل: غ تشانغان اوتوموبيل كو.، ليمتدتشونغكوين

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 260 Jianxin East Road, Jiangbei 

District, Chongqing, China 

جيانكسين ايست رود ، جيانغبي  129

 ديستركيت، تشونغكوينغ ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179177 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179177 الصنف 
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 LUMISTIQ 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, namely, automobiles.  ديدا: السيارات المركبات البرية، وتح 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City 

of DetroitState of Michigan 

48265-3000USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف  899

-58127ديترويت، والية ميتشيغان 

 الواليات المتحدة االميركية 8999

ب التسجيل عنوان طال  

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179344 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179344 الصنف 
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 VISTIQ 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, namely, automobiles.  البرية، وتحديدا: السيارات  المركبات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City 

of Detroit, State of Michigan 

48265-3000 USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف  899

 8999-58127ديترويت، والية ميتشيغان 

 ركيةالواليات المتحدة االمي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179346 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179346 الصنف 
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 ESCALADE IQL 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, namely, automobiles.   المركبات البرية، وتحديدا: السيارات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City 

of DetroitState of Michigan 

48265-3000USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف  899

-58127ديترويت، والية ميتشيغان 

 دة االميركية الواليات المتح8999

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179345 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179345 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

boats, yachts, ships and watercraft; Transport 

devices: Mobility or movement by water; Spare 

parts, equipment and supplies for all the 

aforementioned commodities, motor boats, vehicle 

alarms, engines for land, sea and air vehicles.  

القوارب؛ اليخوت. السفن والمركبات المائية؛ أجهزة النقل التنقل 

أو التحرك بالماء؛ قطع الغيار والتجهيزات واللوازم لجميع السلع 

المذكورة سابقاء زوارق بخارية؛ اجهزة انذار للمركبات 

 برية والبحرية والجويةمحركات للمركبات ال

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA: AL -Dhiagham Commercial 

Agencies Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الضياغم للوكاالت التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address city/street Amman/-ALBayader 

-AL-Rawnaq District 

حي  -البيادر  -المدينة/الشارع عمان 

 الرونق 

لتسجيل عنوان طالب ا  

Applicant for 

Correspondence 
 144293- 11814 city/street 

Amman/-ALBayader -AL-

Rawnaq District 

 -المدينة/الشارع عمان  11814 -144293  

 حي الرونق  -البيادر 

ليغعنوان التب  

Trademark 179257 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179257 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

| Body panels for vehicles, Vehicle body hardware, Reverse 

motion alarms for vehicles, Electronic anti-theft alarms for 

vehicles, Steering units for land vehicles, Passenger seat 

belts, Caps for vehicle fuel tanks, Hoods for vehicle, 

engines, Brake discs for vehicles, Direction indicator signals 

for vehicles, Signal arms for vehicles, Air pump (vehicle 

accessories), Axle, Axle neck, Carrier Wheels, Anti-theft 

devices for automobiles, Drive gears for land vehicles, Brake 

pads for automobiles, _ Ashtrays for vehicles, Sun-blinds 

adapted for automobiles, Cup holders for vehicles, - 

Kydraulic circuits for vehicles, Studs for engine, Lifts 

(Tailboard) [parts of land vehicles}, Hubs for vehicles, Gear 
boxes for land vehicles, Axles for vehicles, Bars ~ orsion-) 

for vehicles, Mounting shock absorbers for vehicles, Shock 

absorbing es for vehicles, Vehicle chassis, Brake segments 

for vehicles, Brake shoes for w_.es, Gear boxes for land 

vehicles, Hubs for vehicles, Side view mirrors for vehicles, 

Rearview mirrors, Windscreen wipers [for automobiles}, 

Wipers for car head lamps, Shock absorbers for automobiles, 

Vehicle body hardware, Bumpers for vehicles, Mud guards 

[land vehicle parts], Automobile cigarette lighters, Brake 

segments for vehicles, Bumpers for automobiles, Clutches 

for land vehicles, "Connecting rods for land vehicles, other 
than parts and engine", Elevating tailgates (Am.) [parts of 

land vehicles], Transmission shafts for land vehicles, 

Suspension springs for vehicles, 

اجسام سيارات: أجنحة للسيارات. أجهزة انذار رجوع المركبات إلى الخلف. 

أجهزة اإلنذار ضد السرقة للمركبات. أجهزة توجيه للمركبات. أحزمة األمان 

لمقاعد السيارات. أغطية خزانات وقود المركبات. اغطية لمحركات 

م المركبات. أقراص المكابح للمركبات. إشارات للمركبات. أيدي التحك

للمركبات. اجهزة ضد السرقة للمركبات. التروس للمركبات البرية. المكابح 

للمركبات. المنافض للسيارات. حاجبات شمسية للسيارات. حماالت األكواب 

للمركبات. دارات هيدرولية للمركبات. دبابيس غطاء المحرك للمركبات. 

صرات عجالت رافعات آلية لالبواب الخلفية ]اجزاء من المركبات البرية[. 
المركبات. علب التروس للمركبات البرية. قضبان التوائية للمركبات. قضبان 

التوصيل للمركبات البرية. عدا عن قطع الموتورات والمحركات. قطع مكابح 

المركبات. لقم مكابح المركبات. مجموعة مسننات للمركبات البرية. محاور 

ركبات. مرايا الرؤية الخلفية. دواليب المركبات. مرايا الرؤية الجانبية للم

مساحات الزجاج األمامي للمركبات. مساحات مصابيح. نوابض امتصاص 

الصدمات للمركبات. هياكل المركبات. واقيات الصدمات للمركبات. واقيات 

الوحل. والعات السيجار للسيارات. قطع مكابح المركبات. واقيات صدمات 

برية. اذرع توصيل للمركبات للسيارات. قابضات)كلتشات( للمركبات ال
البرية عدا أجزاء . المحركات والمكائن. أبواب خلفية رافعة ]أجزاء من 

 المركبات البرية[. أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية

 

 

 

 

 

 

  

  

Date of 14/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2022  

eaaN tpac lppA: Mikazuki automotive Trading 

co,ltd 

 اسم طالب التسجيل: شركة ميكازوكي لتجارة قطع السيارات

lpc oapN ty     : Jordan لبجنسية الطا االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2523- 11181 amman - bayader 

wadi alser 

 عنوان طالب التسجيل  بيادر وادي السير - عمان  11181 -2523

Applicant for 

Correspondence 
 2523- 11181 amman    2523 المحامي رائد عواد جريس حدادين- 

 عمان  11181

ليغعنوان التب  

Trademark 179138 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 179138 الصنف 
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 TASER 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Energy weapons; Conducted electrical weapons 

(CEW); Weapons that launch probes to muscle to 

conduct an electrical current to cause pain and/or to 

interfere with operation of the muscle; Electronic 
modules for installation as a component part on or in 

any of the aforementioned weapons, namely, modules 

featuring battery or data storage or operation of the 
weapons or recording operation of the weapons; 

Weapons that deliver an electrical current through 

muscle to cause pain and/or to interfere with operation 
of the muscle, namely, guns, pistols, rifles, electronic 

prods, and projectiles having circuitry that delivers the 

electrical current; Hand-held weapons having terminals 

for coupling an electrical current through muscle 
proximate to the terminals to cause pain and/or to 

interfere with operation of the muscle; Weapons that 

launch probes to muscle to conduct an electrical current 
from the weapon through the probes to cause pain 

and/or to interfere with operation of the muscle; Non 

lethal and less-lethal personal security devices; Non 

lethal and less lethal weapons that deliver an electrical 
current; Holsters for carrying any of the 

aforementioned weapons; Cartridges for any of the 

aforementioned weapons; Cartridges for energy 
weapons; Cartridges including electronic modules; 

Cartridges comprising wire-tethered darts., 

re  )أسلحة الطاقة ؛ إجراء األسلحة الكهربائيةCEW ؛ األسلحة التي )

تطلق مسابر للعضالت لتوصيل تيار كهربائي إلحداث األلم و / أو 

ت ؛ وحدات إلكترونية للتثبيت كجزء مكون التدخل في عمل العضال
على أو في أي من األسلحة المذكورة أعاله ، أي الوحدات التي تضم 

بطارية أو مخزن بيانات أو تشغيل أسلحة أو تسجيل تشغيل األسلحة ؛ 

األسلحة التي تنقل تيارا كهربائيا عبر العضالت إلحداث األلم و / أو 
بنادق والمسدسات والعصي التدخل في عمل العضالت ، مثل ال

اإللكترونية والمقذوفات التي تحتوي على دوائر كهربائية توفر التيار 

الكهربائي ؛ أسلحة يدوية بها أطراف توصيل لتوصيل تيار كهربائي 
من خالل عضلة قريبة من األطراف إلحداث األلم و / أو التدخل في 

وصيل تيار عمل العضالت ؛ األسلحة التي تطلق مسابر للعضالت لت

كهربائي من السالح عبر المجسات إلحداث األلم و / أو التدخل في 
العضلة ؛ أجهزة األمن الشخصي غير الفتاكة واألقل فتكا ؛ أسلحة غير 

فتاكة وأقل فتكا توصل تيار كهربائي ؛ حافظات لحمل أي من األسلحة 

المذكورة أعاله ؛ خراطيش ألي من األسلحة المذكورة أعاله ؛ 
يش ألسلحة الطاقة ؛ خراطيش تحتوي وحدات إلكترونية ؛ خراط

 خراطيش تتكون من سهام مربوطة باألسالك.

 

 

 

 

 

 

Date of 20/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/12/2021  

eaaN tpac lppA: Axon Enterprise .Inc  اسم طالب التسجيل: أكسون إنتربرايس ، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17800 North 85 th street 

Scottsdale Arizona 85255 

United States 

ستريت سكوتسدايل  87نورث  25899

 , الواليات المتحدة  87177أريزونا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179182 Class 13 13 رقم العالمة التجارية 179182 الصنف 
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Goods/Services ائع/الخدمات التاليةمن اجل البض 

Alloys of precious metal; boxes of precious metal; 

jewellery rolls; jewellery; pearls [jewellery]; watch 

pocket (cover); jade; silver arts and crafts; 

wristwatches; clocks 

سبائك من معادن نفيسة؛ صناديق من معادن نفيسة؛ لفافات 

مجوهرات؛ آللئ ]مجوهرات[؛ غطاء ساعة المجوهرات؛ 

الجيب؛ الآللئ جيد )نوع من األحجار الكريمة(؛ منتجات فنية 

 وبحرف يدوية من الفضية؛ ساعات يد؛ ساعات حائط

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2021  

eaaN tpac lppA: GUANGZHOU AOPIYA 

LEATHER INDUSTRIAL 

LLC 

 اسم طالب التسجيل: ال ال سيغوانغزهو أوبيا ليذر إندستريال 

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.1, Shitang Village, Xinya 

Street, Huadu District, 

Guangzhou City, Guangdong 

Province, China 

، شيتانغ فيالج، اكسينيا ستريت، 2نمبر. 

هوادو ديستريكت، غوانغزهو سيتي، 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179445 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 179445 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

precious metals and their alloys, goods of precious 

metals or plated watches and clocks; jewelry boxes 

and watch boxes; alarm clocks; Cuff links.namely 

amulets (jewellery), ornaments (jewellery), charms 

for key rings, pins (jewellery), bracelets 

(jewellery), brooches (jewellery), cabochons, 

diamonds, precious stones, ivory (jewellery), 

jewellery findings, ornaments of jet, semi-precious 

stones, necklaces (jewellery), chains (jewellery), 

tie clips, tie pins, works of art of precious metal, 

beads for making jewellery, cuff links, lockets 

(jewellery), earrings, pearls (jewellery), platinum 

(metal), rings (jewellery), jewellery charms, 

ornamental pins, jewellery rolls, hat jewellery, 

clasps for jewellery, jewels, medaillons, stick pins, 

cloisonné jewellery  

المعادن النفيسة وسبائكها تمائم ) المجوهرات( حلي 

جوهرات( حلي لحلقات المفاتيح؛ دبابيس )مجوهرات( اساور )م

)مجوهرات(دبابيس للزينة )مجوهرات( أحجار كريمة ملمعة 

ماس أحجار كريمة مجوهرات عاجية لقايا من المجوهرات حلى 

من الكهرمان االسود أحجار شبه كريمة؛ قالئد )مجوهرات( 

لعنق سالسل )مجوهرات( مشابك ربطات العنق دبابيس ربطات ا

منتجات فنية من معادن نفيسة خرز لصناعة المجوهرات 

زمامات )مرابط( أكمام مدالت )مجوهرات( أقراط آللئ 

)مجوهرات( بالتين )معدن( خواتم )مجوهرات( حلي 

مجوهرات دبابيس زينةحقائب ملفوفة للمجوهرات حلي للقبعات 

مشابك لربطات العنق الجواهر الميداليات دبابيس عصا 

مزينة بالمينا المجوهرات الساعات الكبيرة وساعات مجوهرات 

اليد صناديق المجوهرات وعلب ساعات اليد الساعات المنبهة 

 أزرار ألطراف أكمام القمصان 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : EU 

Claim No : 018440541 

Claim Date : 2021-03-26 

 

 EUاء بحق االولوية: بلد االدعاء: االدع

 928559752رقم االدعاء : 

 12-98-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 08/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2021  

eaaN tpac lppA: HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. 

KG 

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي 

 اتش اند كو. كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dieselstr. 12, 72555 

Metzingen, Germany 

ميتزينجين،  51777، 21ديسيلستراسيه 

 المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
khaled ali al barasneh 

P.O.Box928413- 11190 

amman/khalda/wasfi al tal 

 -928413ص.ب ي البراسنةخالد عل 

 عمان/خلدا/ش وصفي التل 11190

ليغعنوان التب  

Trademark 179393 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 179393 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches, lapel pins, cuff links, clocks, wall clocks, 

timepieces, stopwatches, alarm clocks, jewelry, 

pendants, rings; diamonds, precious stones; 

precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith; jewelry 

boxes; watch straps, containers, utensils and other 

goods made of precious metals; trophies and 

plaques.  

ساعات اليد ودبابيس تعليق النياشين وأزرار األكمام والساعات 

وساعات الحائط وأدوات قياس الوقت بدقة وساعات التوقيت 

وساعات التنبيه والمجوهرات والقالدات والخواتم؛ االلماس 

واألحجار الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها والمنتجات 

ناديق مجوهرات؛ المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها؛ ص

قشط لساعات اليد واألوعية واألواني وغيرها من البضائع 

 المصنوعة من المعادن الثمينة؛ الجوائز واللوحات. 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : BR 

Claim No : 921635486 

Claim Date : 2020-12-17 

___________________ا____________________

 BRالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 012287582رقم االدعاء : 

 25-21-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 30/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2021  

eaaN tpac lppA: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City 

of DetroitState of Michigan 

48265-3000USA 

 رينيسانس سنتر، سيتي اوف 899

-58127ديترويت، والية ميتشيغان 

 الواليات المتحدة االميركية 8999

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 وشركاهم للملكية الفكرية سابا  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179363 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 179363 الصنف 
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 CUBITUS 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chronometric apparatus and instruments; parts and 

fittings for chronometric instruments not included 

in other classes; horological articles; clocks; parts 

for clocks not included in other classes; watches; 

chronographs [watches]; watch cases [parts of 

watches]; watch bands; watch dials; watch clasps; 

watch glasses; watch chains; watch springs; clock 

and watch hands; watch movements; fittings for 

watches not included in other classes; cases for 

chronometric instruments; cases for clock and 

watchmaking; stand for clocks; presentation boxes 

for watches; jewellery; rings [jewellery]; bracelets 

[jewellery]; brooches [jewellery]; chains 

[jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments 

[jewellery]; jewel pendants; earrings; clasps for 

jewellery; precious stones; cases [fitted] for 

jewels; jewellery boxes; jewel cases; presentation 

boxes for jewellery; works of art of precious 

metal; works of art made of precious stones; key 

rings of leather; key fobs of precious metals; cuff 

links; lapel pins [jewellery]; tie clips; tie pins; 

medals. 

أجهزة وأدوات قياس الوقت، األجزاء )القطع( والتجهيزات 

آلالت قياس الوقت غير مدرجة في الفئات األخرى، سلع قياس 

الزمن )الساعات(، ساعات الحائط، قطع )األجزاء( غيار 

للساعات غير مدرجة في الفئات األخرى، ساعات اليد، أداة 

عات[، لقياس الوقت ]ساعات[، علب الساعات ]أجزاء من السا

عصابات )أربطة( الساعات، عقارب الساعات، مشابك 

الساعات، زجاج الساعات، سالسل الساعات، زنبركات 

)نوابض( الساعات، أقراص ساعات الحائط وساعات اليد، 

محركات الساعات، تجهيزات للساعات غير مدرجة في الفئات 

األخرى، علب ألجهزة قياس الوقت، علب لصناعة ساعات 

عات اليد، مساند للساعات، صناديق عرض الحائط وسا

للساعات، مجوهرات، خواتم ]مجوهرات[، أساور 

]مجوهرات[، دبابيس مزخرفة ]مجوهرات[، سالسل 

]مجوهرات[، قالدات ]مجوهرات[، الحلي ]المجوهرات[، 

مجوهرات المعلقات )القالدات(، األقراط، المشابك للمجوهرات، 

ات، صناديق أحجار كريمة، علب ]مجهزة[ للمجوهر

المجوهرات، علب المجوهرات، صناديق عرض للمجوهرات، 

أعمال فنية من المعادن الثمينة، األعمال الفنية المصنوعة من 

األحجار كريمة، حلقات مفاتيح من الجلد، سالسل ومحافظ 

مفاتيح من المعادن الثمينة، أزرار)مشابك( أكمام، دبابيس طية 

طة العنق، دبابيس ربطة صدر السترة ]مجوهرات[، مشابك رب

 العنق، ميداليات.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : CH 

Claim No : 01899/2021 

Claim Date : 2021-02-07 

_______________________________________ا

 CHالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 01899/2021رقم االدعاء : 

 95-91-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: PATEK PHILIPPE SA 

GENEVE 

م طالب التسجيل:اس باتيك فيليب اس ايه جنيف  

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue du Rhone, 41 – 1204 

GENEVE, SWITZERLAND 

(CH) 

جنيف، سويسرا  2195 - 52رو دو رون، 

 )سي اتش(

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179213 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 179213 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paper and paperboard bulletin boards wrapping 

paper sachets (envelopes and sachets) for packing 

Lining materials (for lining for filling) 

photographs (printed) notebooks brochures; 

calendars desk planners adhesive pads (stationery) 

numbered notebooks; personal organizers 

bookmarks;paper staplers office table Hang tags 

and posters hanging tags or tags printed and 

bookbinding materials photographs (printed) 

office supplies other than furniture, electrical and 

non-electrical pencil sharpeners Drawing rulers 

and punches (office supplies) rubber erasers stamp 

pads and (stationery) felts bags (envelopes and 

pouches) of paper or plastic and for packaging 

packing materials (lining and padding) of paper 

and paperboard wrapping paper Plastic and paper 

or cardboard containers for packing, money clips 

labels , 

الورق و الورق المقوى لوحات اعالنات ورق تغليف أكياس 

)مغلفات و أجربة( للتعبئة مواد تبطين )للتبطين، للحشو( الصور 

فوتوغرافية )مطبوعة( دفاتر مالحظات كتيبات تقاويم مخططي ال

المكتب وسادات الصقه )قرطاسية( دفاتر المفكرات المرقمة 

المنظمون الشخصيون مؤشرات للكتب دباسات للورق مفرش 

مكاتب عالمات تعليق وملصقات عالمات أو بطاقات معلقة 

فية المواد المطبوعة و مواد تجليد الكتب الصور الفوتوغرا

)المطبوعة( اللوازم المكتبية و عدا األثاث مباري أقالم 

الرصاص و الكهربائية أو الغير كهربائية مساطر الرسم و 

الخرامات )لوازم مكتبية( و محايات مطاطية و لبادات األختام و 

لبادات )قرطاسية( أكياس )ظروف و جرابات( من الورق أو 

يف )تبطين و تحشية( من البالستيك و للتغليف مواد حزم أو التغل

الورق والورق المقوى، ورق التغليف حاويات بالستيكية و 

 ورقية أو كرتونية للتغليف، مشابك المال، الملصقات. 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : EU 

Claim No : 018441080 

Claim Date : 2021-03-29 

____________________________ا___________

 EUالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 928552989رقم االدعاء : 

 10-98-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 08/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2021  

eaaN tpac lppA: HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. 

KG 

هيوجو بوس تريد مارك مانجمنت جي ام بي 

 اتش اند كو. كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dieselstr. 12, 72555 

Metzingen, Germany 

ميتزينجين،  51777، 21ديسيلستراسيه 

 المانيا

لتسجيل عنوان طالب ا  

Applicant for 

Correspondence 
khaled ali al barasneh 

P.O.Box928413- 11190 

amman/khalda/wasfi al tal 

 -928413ص.ب خالد علي البراسنة 

 عمان/خلدا/ش وصفي التل 11190

ليغعنوان التب  

Trademark 179392 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179392 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed matter; printed publications; books; 

manuals [handbooks]; albums; stationery; 

agendas; calendars; desk mats; notebooks; index 

books; covers [stationery]; writing instruments; 

fountain pens; nibs; artist’s material; money clips; 

engravings; lithographic works of art.  

الكتب، كتيبات إرشادية،  المطبوعات، منشورات مطبوعة،

ألبومات، ادوات مكتبيه )قرطاسية(، أجندات )مفكرات(، 

التقويمات، حصائر المكتب، دفاتر المالحظات، كتب الفهرس، 

أغلفة ]القرطاسية[، أدوات الكتابة، أقالم حبر سائل، ريش 

األقالم، مواد الفنانين، مشابك للنقود، النقوش، األعمال الفنية 

 الحجرية. 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : CH 

Claim No : 06939/2021 

Claim Date : 2021-04-30 

_______________________________________ا

 CHالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 06939/2021رقم االدعاء : 

 89-95-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: PATEK PHILIPPE SA 

GENEVE 

 اسم طالب التسجيل: ه جنيفباتيك فيليب اس اي

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue du Rhone, 41 – 1204 

GENEVE, SWITZERLAND 

(CH) 

جنيف، سويسرا  2195 - 52رو دو رون، 

 )سي اتش(

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179091 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179091 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed matter; printed publications; books; 

manuals [handbooks]; albums; stationery; 

agendas; calendars; desk mats; notebooks; index 

books; covers [stationery]; writing instruments; 

fountain pens; nibs; artist’s material; money 

holders; engravings; lithographic works of art.  

المطبوعات، منشورات مطبوعة، الكتب، كتيبات إرشادية، 

ألبومات، ادوات مكتبيه )قرطاسية(، أجندات )مفكرات(، 

هرس، التقويمات، حصائر المكتب، دفاتر المالحظات، كتب الف

أغلفة ]القرطاسية[، أدوات الكتابة، أقالم حبر سائل، ريش 

األقالم، مواد الفنانين، حامالت النقود، النقوش، األعمال الفنية 

 الحجرية. 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : CH 

Claim No : 06937/2021 

Claim Date : 2021-04-30 

 

 CHدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: اال

 06937/2021رقم االدعاء : 

 89-95-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 30/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2021  

eaaN tpac lppA: PATEK PHILIPPE SA 

GENEVE 

 اسم طالب التسجيل: باتيك فيليب اس ايه جنيف

lpc oapN ty     : Switzerland جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue du Rhone, 41 – 1204 

GENEVE, SWITZERLAND 

(CH) 

جنيف، سويسرا  2195 - 52رو دو رون، 

 )سي اتش(

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179414 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179414 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Desktop organizers; baskets for desk accessories; 

desktop stationery boxes; file boxes for storage of 

personal records; shelf coverings of plastic; labels 

of paper or cardboard; letter holders and racks, 

letter trays 

منظمات سطح المكتب، سالل إلكسسوارات المكتب، صناديق 

السجالت الشخصية،  لقرطاسية المكتب، صناديق ملفات لتخزين

أغطية أرفف من البالستيك، ملصقات من الورق أو الورق 

 المقوى، حامالت ورفوف للرسائل وصواني للرسائل

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, MN 55403, USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  2999

 ت المتحدة األمريكية، الواليا77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179125 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179125 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 

packaging; adhesive tape dispensers [office requisites]; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; bags 

[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 

bags for microwave cooking; bottle wrappers of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cardboard tubes; 

cardboard*; catalogues; coasters of paper; face towels of 

paper; filter paper; garbage bags of paper or of plastics; 
handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; labels of 

paper or cardboard; packing [cushioning, stuffing] 

materials of paper or cardboard; paper coffee filters; 

paper wipes for cleaning; parchment paper; placards of 
paper or cardboard; place mats of paper; plastic bags for 

pet waste disposal; plastic bubble packs for wrapping or 

packaging; plastic cling film, extensible, for palletization; 
plastic film for wrapping; self-adhesive tapes for 

stationery or household purposes; table napkins of paper; 

tablecloths of paper; tablemats of paper; tissues of paper 

for removing make-up; toilet paper/hygienic paper; 
towels of paper; waxed paper; wood pulp paper; 

wrapping paper / packing paper.  

اوراق ماصة من الورق أو البالستيك لتغليف المواد الغذائية؛ 
بكرات لألشرطة الالصقة لوازم مكتبية؛ شرائط الصقة للقرطاسية 

أو لألغراض المنزلية؛ أكياس مظاريف، وأكياس من الورق أو 

البالستيك للتعبئة؛ أكياس للطهي باستخدام المايكرويف؛ أغلفة 
وى؛ صناديق من الورق أو زجاجات من الورق أو الورق المق

الكرتون؛ أنابيب من الورق المقوى؛ ورق مقوى؛ نشرات تجارية 

)كتالوجات(؛ واقيات ورقية توضع تحت األباريق أو الكؤوس؛ 
مناشف للوجه من الورق؛ ورق ترشيح؛ أكياس قمامة من الورق أو 

البالستيك؛ مناديل من الورق؛ صناديق من الورق المقوى للقبعات؛ 

من الورق أو الكرتون؛ مواد تغليف توسيد ، حشو من  ملصقات
الورق أو الكرتون؛ مرشحات القهوة الورقية؛ مناديل ورقية 

للتنظيف؛ ورق البرشمان )ورق المخطوطات(؛ بطاقات اإلعالن 

الصغيرة من الورق أو الورق المقوى؛ قواعد ورقية ألواني المائدة؛ 
انات األليفة؛ أكياس أكياس بالستيكية للتخلص من نفايات الحيو

بالستيكية ذات فقاقيع للتغليف أو التعبئة؛ غشاء بالستيكي الصق 

قابل للتمدد لحزم المواد؛ غشاء بالستيكي للتغليف؛ أشرطة ذاتي 
اللصق ألغراض القرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ مناديل المائدة 

المصنوعة من الورق؛ أغطية الطاوالت المصنوع من الورق؛ 

ألواني المائدة من الورق لحمايتها؛ مناديل من الورق إلزالة قواعد 
مستحضرات التجميل؛ ور المراحيض/ ورق صحي؛ مناشف 

ورقية؛ ورق مشمع؛ ورق من لب الخشب؛ ورق تغليف/ ورق 

 تغليف. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disclaimer : The registration of this trademark does not 

give the owners the exclusive right to use the general 

words (hot pack ) if appearing differently or separately 
from the mark  

 

التنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق 

 اذا ما ظهرت بمعزل عن العالمة hot packباستخدام الكلمات 

Date of 08/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/06/2021  

eaaN tpac lppA: HOT PACK PACKAGING 

(L.L.C.) 

 اسم طالب التسجيل: ليف )ش.ذ.م.م(هوت باك للتغ

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 No. 81261, Dubai 

UAE 

، دبي اإلمارات العربية 82122ص.ب. 

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان  11184

ليغالتب عنوان  

Trademark 179154 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179154 الصنف 
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 SMIGGLE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard, , printed matter, note books, 

book and albums, greeting cards and wrapping, 

stationery and writing implements, office supplies, 

pencil cases; adhesive, plastic or printed stickers; 

electric typewriters  

الورق ، الورق المقوى ، ، المطبوعات ، دفاتر مالحظات ، 

كتب و ألبومات ، بطاقات تهنئة و مواد تغليف ) رزم( ، 

قرطاسية و أدوات كتابة ، لوازم مكتبية ؛ عُلب ألقالم الرصاص 

مطبوعة ؛ آالت كاتبة ، لصاقات الصقة أو بالستيكية أو 

 كهربائية . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179179 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179179 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard, note books, book and albums, 

greeting cards and wrapping, stationery and 

writing implements, office supplies, pencil cases; 

adhesive, plastic or printed stickers; electric 

typewriters  

الورق ، الورق المقوى، المطبوعات ، دفاتر مالحظات ، كتب و 

ألبومات ، بطاقات تهنئة و مواد تغليف ) رزم( ، قرطاسية و 

مكتبية ؛ عُلب ألقالم الرصاص ، لصاقات أدوات كتابة ، لوازم 

 الصقة أو بالستيكية أو مطبوعة ؛ آالت كاتبة كهربائية . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-عبدليال-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179183 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 179183 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

prints paper (paper emblems , cardboard)printed 

matter 

المواد  -الورق)ورق شعارات ، ورق مقوى (  -المطبوعات 

 الكلشيهات  -المطبوعة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/01/2022  

eaaN tpac lppA: Association of Banks in 

jordan  

الب التسجيل:اسم ط جمعية البنوك في االردن   

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type SOCIETIES نوع طالب التسجيل جمعية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 926174- 11190 amman - mousa 

bin nouser 

سى بن ش مو -عمان  11190 -926174  

 نصير

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 926174- 11190 amman - mousa 

bin nouser 

ش موسى بن  -عمان  11190 -926174  

 نصير 

ليغعنوان التب  

Trademark 179297 Class 16 16 عالمة التجاريةرقم ال 179297 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plastics and resins in extruded form for use in 

manufacture; flexible pipes, tubes and hoses, not 

of metal; fittings, not of metal for flexible pipes; 

fittings, not of metal, for rigid pipes; flexible 

hoses, not of metal; junctions, not of metal, for 

pipes; pipe muffs, not of metal/pipe jackets, not of 

metal; plastic substances, semi processed; 

reinforcing materials, not of metal, for pipes; 

artificial resins, semi processed; plastic films, 

other than for wrapping and packaging; caulking 

materials; chemical compositions for repairing 

leaks; fillers for expansion joints; sealant 

compounds for joints; chlorinated polyvinyl 

chloride pipes and fittings. 

مواد بالستيكية وراتنجات مبثوقة لالستخدام في التصنيع، 

مواسير وأنابيب وخراطيم مرنة غير معدنية، تركيبات غير 

معدنية لألنابيب المرنة، تركيبات غير معدنية لألنابيب الصلبة، 

خراطيم مرنة غير معدنية، الوصالت غير المعدنية لألنابيب، 

لطبقة الخارجية(، أغطية مواسير ليست من المعدن )انبوب ا

مواد بالستيكية شبه معالجة، مواد تقوية غير معدنية لألنابيب، 

راتنجات اصطناعية شبه معالجة، أغشية )رقائق( بالستيكية 

بخالف التي للتغليف والتعبئة، مواد السد، التراكيب الكيميائية 

إلصالح التسربات، حشوات لفواصل التمدد، مركبات مانعة 

أنابيب وتركيبات البولي فينيل كلوريد للتسرب للوصالت، 

 المكلورة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: Lubrizol Advanced Materials, 

Inc.  

 اسم طالب التسجيل: لوبريزول ادفانسد ماتيريالز، انك. 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9911 Brecksville 

Road,Cleveland,Ohio 44141-

3247 USA 

بريكسفيل رود، كليفيالند، اوهايو  0022

 الواليات المتحدة االميركية 55252-8155

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179116 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 179116 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flexible hoses, not of metal; Flexible hoses 

composed of plastics; Junctions, not of metal, for 

pipes; Fittings, not of metal, for flexible pipes; 

Hoses of textile material; Reinforcing materials, 

not of metal, for pipes; Pipe jackets, not of metal; 

Watering hose; Synthetic rubber; Sealant 

compounds for joints; Soundproofing materials; 

Insulating materials; Packing [cushioning, 

stuffing] materials of rubber or plastics 

خراطيم مرنة، ليست من المعدن. خراطيم مرنة تتكون من 

البالستيك، وصالت ليست من المعدن، لألنابيب ، مستلزمات 

ليست من المعدن، ألنابيب مرنة ؛ خراطيم من مواد النسيج؛ 

مواد التسليح ليست من المعدن لألنابيب ، اغلقة غير معدنية 

كبات منع لالنابيب ، خراطيم سقي، المطاط االصطناعي، مر

التسرب للمفاصل؛ مواد عازلة للصوت؛ مواد عازلة؛ مواد تعبئة 

 ]توسيد، حشو[ مواد من المطاط أو البالستيك

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: : ZHEJIANG YIFAN PIPING 

CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: زيهجيانغ يايفان بيبنغ كو. ، 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, Zhongyang Road, 

Diankou Town, Zhuji City, 

Zhejiang Province, China  

 ، زوهنغيانغ رود، ديانكو تاون ،8نمبر 

زوهجي سيتي ، زيهجيانغ بروفينس ، 

 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET , PO_BOX: 841153 - 

POSTCODE: 11184 - 

  الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

شارع ام  -عمان  11184 -841153ص.ب

رمز  - 852278صندوق بريد  -عمارة 

 22285بريدي 

ليغعنوان التب  

Trademark 179172 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 179172 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather; animal skins and hides; 

luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking 

sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and 

clothing for animals; bags; bags for climbers and campers 

and beach bags; bags for sports; handbag frames; frames for 

umbrellas or parasols; mountaineering sticks; purses; 

handbags; travelling sets and key cases (leatherware); 

attached cases; garment bags for travel; hat boxes of leather; 

sling bags for carrying infants; wheeled shopping bags; 

boxes of leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre; 

pocket wallets; briefcases; school satchels and cases of 
leather or leatherboard; school bags; vanity cases (not fitted); 

leather leashes; leather laces, leather leads; umbrella covers; 

saddle cloths for horses; backpacks, rucksacks; haversacks; 

music cases; halters; bags (envelopes, pouches) of leather, 

for packaging; leather twist, leather thread; suitcase handles; 

walking stick and umbrella handles; horse blankets; furniture 

coverings of leather; pads for horse saddles; umbrella rings; 

blinkers (harness); harness fittings; walking stick seats; 

shoulder belts ( straps), of leather; tool bags (empty); chain 

mesh purses; muzzles; bridles (harness); head stalls; 

leatherboard; bands of leather; travelling trunks; shopping 

bags; straps for soldiers' equipment; harness traces, harness 
straps; straps of leather (saddlery); straps for skates; 

imitation leather; trimmings of leather for furniture; leather 

straps; butts (parts of hides); curried skins; cat o' nine tails; 

coverings of skins (furs); stirrup leathers; parts of rubber for 

stirrups; bits for animals (harness); reins; suitcases; moleskin 

(imitation of leather); fur; chamois leather, other than for 

cleaning purposes; nose bags (feed bags); net bags for 

shopping; casings, of leather, for springs; knee pads for 

horses; riding saddles; fastenings for saddles; card cases 

[notecases]; traces (harness); valves of leather. 

د الجلد، جلود الحيوانات والجلود، األمتعة وحقائب الحمل، الجلود وتقلي

الشماسي والمظالت، عصي المشي، السياط والضفائر والسروج، الياقات، 

المقاود والمالبس للحيوانات، حقائب، حقائب للمتسلقين وهواة التخييم وحقائب 

الشاطئ، حقائب رياضية، إطارات حقيبة يد، إطارات للشماسي أو المظالت، 

العصي لتسلق الجبال، المحافظ، حقائب اليد، مجموعات السفر وحقائب 

المفاتيح )مصنوعات الجلود(، حقائب أوراق لليد، حقائب المالبس للسفر، 

حقائب بحمالة لحمل الرضع، حقائب التسوق ذات العجالت، صناديق من 

ب الجلد أو الجلود، صناديق من ألياف مفلكنة، محافظ الجيب، حقائب، الحقائ
المدرسية، وحقائب الجلود أو لوحات الجلود، الحقائب المدرسية، حقائب 

لوازم التجميل )غير المجهزة(، المقاود الجلدية، األربطة الجلدية، والجلود، 

أغطية مظلة، قماش السرج للخيول، حقائب الظهر، حقيبة تحمل على الظهر، 

للتغليف، تطور حقائب الموسيقى قيود، أكياس )أظرف وأكياس( من الجلد، 

الجلود، والجلود الخيط، مقابض حقيبة عصا المشي والمقابض مظلة، 

بطانيات الحصان، أغطية أثاث من الجلد، منصات لسروج الحصان، حلقات 

مظلة، غمامات الفرس ]أطقم الفرس[، تركيبات ألطقم الفرس، مقاعد عصا 

غة(، شبكة المشي، أحزمة الكتف )األشرطة(، من الجلد، أكياس أداة )فار
سلسلة المحافظ ، لجام، األلجمة )مجدولة(، غطاء للرأس، لوح من الجلود، 

عصابات من الجلد، حقائب السفر، أكياس التسوق، األشرطة لمعدات الجنود، 

آثار ضفائر، وأشرطة مضفرة، األشرطة من الجلد )السروج(، األشرطة 

الجلدية، أعقاب للزالجات، زركشة جلد صناعي من الجلد لألثاث، االحزمة 

)أجزاء من جلود(، جلود مجعدة، سياط، أغطية جلود )فراء(، جلود الركائب، 

أجزاء من المطاط للركائب، الشكائم المستخدمة للحيوانات ]أطقم الفرس[، 

قيود، حقائب، فرو الخلد )تقليد الجلد(، الفراء، جلد الشامواه، بخالف أغراض 

ف(، أكياس صافي للتسوق، أغلفة من التنظيف، أكياس األنف )أكياس األعال
جلود للنوابض، مساند الركبة للخيول، السروج لركوب الخيل، أربطة 

للسروج، حقائب البطاقة ]حقيبة للدفاتر[، إشارات تتبع )طقم للحصان(، 

 صمامات من الجلد.

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil, 

S.A. (Inditex, S.A.)  

اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس. ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.( 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruna), Spain 

أفنيدا دي ال دبيوتاسيون، ايديفيسيو 

آرتيكسو )أكورونا(،  27251انديتكس، 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179218 Class 18 18 التجاريةرقم العالمة  179218 الصنف  
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 SMIGGLE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather, animal skins, 

hides; trunks, bags and travelling bags including 

backpacks, bumbags, canvas carry bags, gear bags, 

bags for carrying food, handbags, overnight bags, 

soft brief case bags, toiletry bags, single bottle 

bags, courier bags, rucksacks, trunks, shopping 

bags, satchels (school), sports bags (unshaped), 

ball and shoe bags (unshaped), kit bags 

(unshaped); luggage tags; wallets; key cases; 

collars for animals, dog coats, animal leads; 

umbrellas and parasols; walking sticks  

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة ، ؛ جلود الحيوانات 

الخام أو المدبوغة ؛ الصناديق والحقائب والحقائب السفرية بما 

فيها حقائب الظهر ، حقائب ) أجربة ( صغيرة متصلة بحزام 

طويل تلبس حول الخصر أو الورك ، حقائب حمل من قماش 

ج صوفي غليظ لحمل القنب ) الكنفاس( ، حقائب كبيرة من نسي

المالبس والممتلكات الشخصية ، حقائب لحمل األطعمة ، حقائب 

يد ، حقائب صغيرة لوضع الممتلكات الشخصية او المستخدمة 

لالقامة لليلة واحدة ، حقائب على شكل محافظ جلدية طرية 

مسطحة للوثائق واألوراق ، حقائب ألدوات الزينة ، حقائب 

ب الساعي، حقائب ظهر للتخييم ، لحمل قارورة مفردة ؛ حقائ

صناديق ثياب ، أكياس ) حقائب( تسوق ، حقائب جلدية مستطيلة 

بحزام طويل لحمل الكتب ) مدرسية( ، حقائب رياضية )غير 

منتظمة الشكل( ، حقائب للكرات و لألحذية ) غير منتظمة 

الشكل ( ، حقائب اسطوانية او مستطيلة من القماش تستخدم 

لمالبس والممتلكات الشخصية )غير منتظمة خصيًصا لحمل ا

الشكل ( ؛ رقع ) بطاقات( لحقائب األمتعة ؛ محافظ جيب ؛ 

حافظات مفاتيح ؛ أطواق للحيوانات، معاطف )أغطية ( للكالب 

 ، مقود للحيوانات ؛ المظالت والشماسي؛ عصي المشي. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA : Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179181 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 179181 الصنف 



195 

 

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather, animal skins, 

hides; trunks, bags and travelling bags including 

backpacks, bumbags, canvas carry bags, gear bags, 

bags for carrying food, handbags, overnight bags, 

soft brief case bags, toiletry bags, single bottle 

bags, courier bags, rucksacks, trunks, shopping 

bags, satchels (school), sports bags (unshaped), 

ball and shoe bags (unshaped), kit bags 

(unshaped); luggage tags; wallets; key cases; 

collars for animals, dog coats, animal leads; 

umbrellas and parasols; walking sticks  

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة ؛ جلود الحيوانات الخام 

أو المدبوغة ؛ الصناديق والحقائب والحقائب السفرية بما فيها 

حقائب الظهر ، حقائب ) أجربة ( صغيرة متصلة بحزام طويل 

تلبس حول الخصر أو الورك ، حقائب حمل من قماش القنب ) 

صوفي غليظ لحمل المالبس الكنفاس( ، حقائب كبيرة من نسيج 

والممتلكات الشخصية ، حقائب لحمل األطعمة ، حقائب يد ، 

حقائب صغيرة لوضع الممتلكات الشخصية او المستخدمة 

لالقامة لليلة واحدة ، حقائب على شكل محافظ جلدية طرية 

مسطحة للوثائق واألوراق ، حقائب ألدوات الزينة ، حقائب 

الساعي، حقائب ظهر للتخييم ، لحمل قارورة مفردة ؛ حقائب 

صناديق ثياب ، أكياس ) حقائب( تسوق ، حقائب جلدية مستطيلة 

بحزام طويل لحمل الكتب ) مدرسية( ، حقائب رياضية )غير 

منتظمة الشكل( ، حقائب للكرات و لألحذية ) غير منتظمة 

الشكل ( ، حقائب اسطوانية او مستطيلة من القماش تستخدم 

البس والممتلكات الشخصية )غير منتظمة خصيًصا لحمل الم

الشكل ( ؛ رقع ) بطاقات( لحقائب األمتعة ؛ محافظ جيب ؛ 

حافظات مفاتيح ؛ أطواق للحيوانات، معاطف )أغطية ( للكالب 

 ، مقود للحيوانات ؛ المظالت والشماسي؛ عصي المشي. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتب رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179189 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 179189 الصنف 
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Goods/Services ن اجل البضائع/الخدمات التاليةم 

Luggage namely trunks, suitcases, traveling bags, 

handbags, beach bags, school bags, backpacks, 

bags with wheels, bags for climbers, bags for 

campers, bags for sports.  

ر األمتعة وتحديدا الحقائب الكبيرة وحقائب السفر وحقائب السف

وحقائب اليد وحقائب الشاطئ والحقائب المدرسية وحقائب 

الظهر والحقائب ذات العجالت وحقائب المتسلقين وحقائب 

 التخييم والحقائب الرياضية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

افينيو دي ال فاليسي،  25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179360 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 179360 الصنف 
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 ATHLITECH 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Luggage namely trunks, suitcases, traveling bags, 

handbags, beach bags, school bags, backpacks, 

bags with wheels, bags for climbers, bags for 

campers, bags for sports.  

األمتعة وتحديدا الحقائب الكبيرة وحقائب السفر وحقائب السفر 

وحقائب اليد وحقائب الشاطئ والحقائب المدرسية وحقائب 

الظهر والحقائب ذات العجالت وحقائب المتسلقين وحقائب 

 التخييم والحقائب الرياضية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT  اسم طالب التسجيل: جو سبورتجروب 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

فاليسي،  افينيو دي ال 25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179353 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 179353 الصنف 
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 WANABEE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

mountaineering poles,rucksacks,sports bags,belt 

bags shoe sacks,satchel bags,traveling bags,bags 

for climbers bage for campers,beach bags,school 

bags ,wallets,purses,wheeled shopping 

bags,handbags 

عصي صعود الجبال،حقائب الظهر،والحقائب الرياضية 

والحقائب ذات االحزمة واكياس االحذية والحقائب ذات 

قائب التخييم الحماالت وحقائب السفر وحقائب للمتسلقين وح

وحقائب الشاطيء والحقائب المدرسية ومحافظ النقود 

 والجزاديين وحقائب التسوق ذات العجالت وحقائب اليد

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

افينيو دي ال فاليسي،  25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179361 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 179361 الصنف 
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Goods/Services مات التاليةمن اجل البضائع/الخد 

Building materials, not of metal; ceramic wall 

tiles; paving blocks, not of metal; valances, not of 

metal and not of textile; ceramic floor tiles; 

sandstone; ceramic tiles for walls, floors and 

ceilings; natural stone; marble; granite.  

ناء غير معدنية، بالط سيراميك للحائط )الجدران(، كتل مواد ب

رصف غير معدنية، ستائر زخرفية قصيرة غير معدنية وليست 

من المنسوجات، بالط سيراميك األرضيات، الحجر الرملي، 

بالط السيراميك للجدران واألرضيات واألسقف، حجر طبيعي، 

 رخام، الجرانيت. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2021  

eaaN tpac lppA: HALCON CERAMICAS, 

S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.هالكون سيراميكاس، اس

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Partida Foyes Ferraes s/n, 

12110 L´Alcora (Castellon), 

Spain 

 21229فويز فيرايس اس/ان،  بارتيدا

 الآلكورا )كاستيلون(، إسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 كرية أبو غزالة للملكية الف 

مبنى مجموعة  11192 -65100901ص.ب

، شارع مكة، 295طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 22201عمان  012299ص. ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179412 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 179412 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non metal storage sheds حظائر تخزين غير معدنية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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 

2467, USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية1525 77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179106 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 179106 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Materials, not of metal, for building and 

construction; rigid pipes, not of metal, for 

building; building materials, not of 

metal/construction materials, not of metal; drain 

pipes, not of metal; gutter pipes, not of metal; 

water pipes, not of metal. 

مواد البناء والتشييد غير المعدنية، أنابيب صلبة غير معدنية 

للبناء، مواد البناء والتشييد ليست من المعادن، أنابيب تصريف 

غير معدنية، أنابيب مزراب )حرف( غير معدنية، أنابيب مياه 

 غير معدنية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA : Lubrizol Advanced Materials, 

Inc.  

 اسم طالب التسجيل: لوبريزول ادفانسد ماتيريالز، انك. 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9911 Brecksville 

Road,Cleveland,Ohio 44141-

3247 USA 

بريكسفيل رود، كليفيالند، اوهايو  0022

 الواليات المتحدة االميركية 55252-8155

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179286 Class 19 19 مة التجاريةرقم العال 179286 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Materials, not of metal, for building and 

construction; rigid pipes, not of metal, for 

building; building materials, not of 

metal/construction materials, not of metal; drain 

pipes, not of metal; gutter pipes, not of metal; 

water pipes, not of metal. 

مواد البناء والتشييد غير المعدنية، أنابيب صلبة غير معدنية 

ريف للبناء، مواد البناء والتشييد ليست من المعادن، أنابيب تص

غير معدنية، أنابيب مزراب )صرف( غير معدنية، أنابيب مياه 

 غير معدنية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: Lubrizol Advanced Materials, 

Inc.  

 اسم طالب التسجيل: لوبريزول ادفانسد ماتيريالز، انك. 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9911 Brecksville 

Road,Cleveland,Ohio 44141-

3247 USA 

بريكسفيل رود، كليفيالند، اوهايو  0022

 الواليات المتحدة االميركية 55252-8155

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179113 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 179113 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture; cabinets (furniture); metal storage 

cabinets; storage racks; racks for clothing, hat 

racks, shoe racks, coat racks; closet accessories, 

namely belt racks, clothing hooks, bars, clothes 

rails, accessory trays; non metal fabric storage bin 

organizer; non metal fabric hanging organizer; 

organizers comprised of shelves and removable 

storage bins sold as a unit; non metal storage 

boxes of wood, plastic, fabric for general use; non 

metal bins; drawer organizers; hangers; non metal 

hooks; shelves, shelving metal and non metal; 

shelf coverings of cushioned mesh; storage 

baskets; cardboard storage boxes; plastic labels; 

letter boards; letter boxes; bathroom jars; shelf 

organizers; kitchen canisters; jewelry organizer 

displays 

أثاث، خزائن )أثاث(، خزانات تخزين معدنية، رفوف التخزين، 

بس ورفوف القبعات ورفوف األحذية ورفوف رفوف للمال

المعاطف، ملحقات الخزانة وبالتحديد رفوف األحزمة وخطافات 

المالبس والقضبان وسكك تعليق المالبس وصواني الملحقات، 

منظمات صناديق تخزين من القماش غير معدنية، منظمات 

معلق من القماش غير معدنية، منظمات تتألف من أرفف 

قابلة لإلزالة تباع كوحدة، صناديق تخزين غير وصناديق تخزين 

معدنية من الخشب والبالستيك والنسيج لالستخدام العام، صناديق 

غير معدنية، منظمات األدراج، الشماعات، خطافات غير 

معدنية، أرفف ورفوف معدنية وغير معدنية، أغطية أرفف 

مشبكة مبطنة، سالل التخزين، صناديق تخزين من الورق 

، ملصقات بالستيكية، لوحات الرسائل، صناديق المقوى

الرسائل، جرار للحمام، منظمات الرفوف، علب مطبخ اسطوانية 

 للتخزين، منظمات لعرض المجوهرات

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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 

2467, USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية1525 77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179095 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 179095 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wall mounted rail system for garage and 

household storage; utility racks; non metal shelf 

brackets; work benches; string and cord winders; 

non metal cable clips; rolling shelving for filing 

and storage; plastic labels 

رائب والتخزين تجهيزات السكك المثبتة على الحائط للم

المنزلي، رفوف المرافق )الخدمات(، دعامات قوسية غير 

معدنية للرفوف ، مقاعد )دكات( العمل، معدات لف الخيوط 

واألسالك، مشابك غير معدنية للكابالت، رفوف متدحرجة لحفظ 

 الملفات والتخزين، ملصقات بالستيكية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: يت براندز، انك.تارج 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, MN 55403, USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب ة للملكية الفكريةأبو غزال  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179107 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 179107 الصنف 
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 WANABEE 
  

 

 

Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Camping and hiking furniture, namely camp beds, 

folding and non-folding, tables and chairs, folding 

and non-folding, stools, folding and non-folding, 

armchairs, chairs, easy chairs; bedding (excluding 

linen), namely, mattresses, air mattresses, not for 

medical use; tent pegs not of metal.  

أثاث التخييم والتنزه، تحديدا: أسّرة التخييم القابلة للطي وغير 

القابلة للطي والطاوالت والكراسي القابلة للطي وغير القابلة 

للطي والكراسي الطويلة القابلة للطي وغير القابلة للطي 

عين والكراسي والكراسي المريحة؛ والكراسي ذات الذرا

الشراشف )باستثناء الكتان(، تحديدا: الفرشات والفرشات 

 الهوائية ليست لالستخدامات الطبية؛ أوتاد الخيام غير المعدنية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 رسميةاعالن الجريدة ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

، 88829افينيو دي ال فاليسي،  25

 ساسيناجي، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه

عمان/  11184 -840553ص.ب

يدمير شاكر بن زالشميساني /شارع األ  

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179362 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 179362 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cleaning instruments, hand-operated, brushes, 

squeegees [cleaning instruments], steel wool for 

cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for 

household purposes, brooms for carpets, mops, 

carpet sweepers, kitchen utensils, toothbrushes, 

toilet brushes, dishwashing brushes, hair brushes, 

buckets, garbage cans, table plates, paper plates, 

trays for household purposes, strainers for 

household purposes, tea strainers, serving ladles, 

spatulas for kitchen use, washtubs, bowls [basins], 

pastry cutters, cups, jugs bottle openers, electric 

and non-electric, beaters, non-electric table napkin 

holders, salt shakers, glass jars [carboys], egg 

cups, cake molds, pitchers, containers for 

household or kitchen use, coasters, not of paper or 

textile, toilet paper holders, ice cube molds, ice 

buckets, flasks, bread baskets for household 

purposes, bread boards, pots, frying pans, bottles, 

demijohns, non-electric food mixers, blenders, 

non-electric, for household purposes, fruit presses, 

non-electric, for household purposes, non-electric 

crushers for kitchen use, graters for kitchen use, 

clothes-pegs, ironing boards and shaped covers 

therefor, drying racks for washing, fly swatter, fly 

whisks. 

ادوات تنظيف ]يدوية[، فراشي، الممسحات ]أدوات التنظيف[، 

سلك جلي للتنظيف، خرق ]قماش[ للتنظيف، قفافيز لغايات 

منزلية، مكانس سجاد، مماسح، مكانس للسجاد، اواني مطبخ، 

فراشي اسنان، فراشي تواليت، فراشي لغسل الصحون، فراشي 

اطباق شعر، دالء ]سطول[، صناديق نفايات، اطباق مائدة، 

ورقية، صواني لغايات منزلية، مصافي لغايات منزلية، مصافي 

شاي، مغارف، مالعق تحريك الطعام أثناء الطبخ، احواض 

غسيل، اطباق عميقة؛ قطاعات للمعجنات، كؤوس، اباريق، 

فتاحات قوارير، كهربائية وغير كهربائية، خفاقات غير 

انات زجاجية، كهربائية، حامالت مناديل للمائدة، مالحات، مرطب

اكواب للبيض، قوالب كيك، اباريق، حاويات لالستعمال المنزلي 

او للمطبخ، صواني ليست من الورق وال من النسيج، حامالت 

ورق تواليت، قوالب مكعبات الثلج، دالء ثلج، حافظات سوائل*، 

سالل خبز لغايات منزلية، الواح خبز، اوعية، مقالي، زجاجات، 

ح و ما شابه توضع على الطاولة، خالطات قوارير للزيت و المل

طعام غير كهربائية، خالطات غير كهربائية لغايات منزلية، 

عصارات فواكه غير كهربائية للغايات المنزلية، مطاحن 

مطبخية غير كهربائية، مباشر لالستخدام في المطبخ، مالقط 

غسيل، أغطية ألواح كي ]مشكلة[، مناشر تجفيف للغسيل، 

 مصائد ذباب مضارب ذباب،

Date of 20/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/04/2021  

eaaN tpac lppA: TITIZ PLASTIK DIS 

TICARET VE SANAYI 

LIMITED SIRKETI 

تيتيز بالستيك ديش تيجاريت في سانايي 

 ليمتد شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mahmutbey Mahallesi 2435. 

Sokak No: 2,4,6,8 Mahmutbey 

Bagcilar Istanbul Turkey 

، زقاق نو: 1587محمود باي محالسي 

محموتبيه بغجيالر اسطنبول  1،5،2،8

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179446 Class 21 21 مة التجاريةرقم العال 179446 الصنف  
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

General purpose storage bins for household use; 

containers for household or kitchen use; food 

containers sold empty; food organizers for use in 

the kitchen; laundry baskets; baskets for household 

purposes; caddies for storing and carrying 

household cleaning supplies; canister sets; trays 

for household purposes; soap dishes, soap 

dispensers; drying racks for laundry; laundry 

sorters for household purposes; laundry bins for 

household purposes 

صناديق تخزين لألغراض العامة لالستخدام المنزلي، حاويات 

لالستخدام المنزلي أو المطبخ، حاويات الطعام تباع فارغة، 

منظمات الطعام لالستخدام في المطبخ، سالل الغسيل، سالل 

لألغراض المنزلية، عبوات لتخزين وحمل مواد التنظيف 

 المنزلية، مجموعات علب اسطوانية للتخزين، صواني

لألغراض المنزلية، أطباق الصابون وموزعات الصابون، 

رفوف تجفيف الغسيل، فارزات الغسيل لألغراض المنزلية، 

 صناديق الغسيل لألغراض المنزلية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل يةشركة اجنب 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, MN 55403, USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179103 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179103 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services لخدمات التاليةمن اجل البضائع/ا 

Waste cans for household use; portable beverage 

container holder; ironing boards and ironing board 

covers; shower racks and shelves; shower caddies; 

dish drying racks and mats; pots and pans storage 

racks; dish racks and stands; cabinet turntable; 

cabinet organizer shelves; drawer organizers for 

flatware, kitchen and cooking utensils; plastic 

storage bins for storing food and beverages in the 

refrigerator and freezer; sponge holders; under 

sink plastic organizers 

لي، حامل حاويات المشروبات علب النفايات لالستخدام المنز

المتنقلة، ألواح الكي وأغطية ألواح الكي، حماالت ورفوف دش 

الحمام، حامالت أدوات االستحمام، رفوف وحصائر تجفيف 

األطباق، رفوف تخزين األواني والمقالي، رفوف ومناصب 

األطباق، رفوف على شكل قرص دوار لداخل الخزائن، أرفف 

ألدراج ألدوات المائدة والمطبخ منظمة للخزانة، منظمات ا

وأواني الطبخ، صناديق تخزين بالستيكية لتخزين األطعمة 

والمشروبات في الثالجة والفريزر)المجمدات(، حامالت 

 اإلسفنج، منظمات بالستيكية تحت المغسلة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179109 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179109 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); brush making materials; articles for 
cleaning purposes; steel wool; unworked or semi worked glass 

(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; bottle openers; cruet 
stands for oil and vinegar; cocktail stirrers; candle extinguishers; 
make up (appliances for removing —), non electric; sugar bowls; 
dishes; baby baths, portable; cloth for washing floors; glass bowls; 
tea balls; boxes for sweetmeats; bottles; shaving brushes; pottery; 
coffeepots, non electric; tea caddies; heaters for feeding bottles, non 
electric; shoe horns; candelabra [candlesticks]; pipettes [wine 
tasters]; fly swatters; epergnes; toothbrushes, electric; toothbrushes; 

shoe brushes; baskets for domestic use; tea strainers; trouser 
stretchers; ice buckets; ironing boards; tie presses; knobs of 
porcelain; comb cases; ironing board covers, shaped; gardening 
gloves; gloves for household purposes; polishing gloves; floss for 
dental purposes; shoe trees [stretchers]; piggy banks, not of metal; 
soap boxes; decanters; birdcages; butter dishes; toilet cases; works 
of art, of porcelain, terra cotta or glass; toothpick holders; beaters 
(carpet —), not being machines; bread bins; cloths for cleaning; 

pepper pots; clothes pegs; drying racks for washing; table plates; 
feather dusters; powder compacts; shaving brush stands; sponge 
holders; toilet paper dispensers; trouser presses; fruit presses, non 
electric, for household purposes; perfume sprayers; graters 
[household utensils]; heat insulated containers; crumb trays; 
coasters, not of paper and other than table linen; trivets [table 
utensils]; boot jacks; salt cellars; clothes racks, for drying; coffee 
services; napkin rings; washing boards; bread boards; cutting 

boards for the kitchen; cups; shirt stretchers; boot trees [stretchers]; 
teapots; flower pots; toilet utensils; tableware, other than knives, 
forks and spoons; vases; cruets; buttonhooks; steel wool for 
cleaning; buttonhooks; siphons for carbonated water; insulating 
flasks; nozzles for watering cans; cotton waste for cleaning; poultry 
rings; glass bulbs [receptacles]; poultry rings; litter boxes [trays] for 
pets; cages for household pets; combs for animals; bristles (animal 
—) [brushware]; buckskin for cleaning; feeding troughs; buckets; 

ني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ )ليست من معادن نفيسة أو مطلية أدوات وأوا
بها(، أمشاط وإسفنج، فرش )عدا فرش التلوين أو الدهان(، مواد صنع الفرش، أدوات 
تنظيف ، سلك صلب للجلي، زجاج غير مشغول أو زجاج شبه مشغول )عدا الزجاج 

يني وأواني خزفية وفخارية المستعمل في المباني(، أواني زجاجية وأواني خزف ص
غير واردة في فئات أخرى؛ فتاحات القوارير؛ األباريق الزيت والخل الصغيرة؛ 

خالطات يدوية ]أدوات لمزج الكوكتيل[؛ طفايات شمعة؛ المكياج )أدوات إزالة 
المكياج( ]غير كهربائية[؛ أوعية حفظ السكر؛ أطباق؛ أحواض استحمام األطفال 

ش لغسل األرضيات؛ سلطانيات زجاجية؛ كرات الشاي؛ ]أحواض محمولة[؛ قما
صناديق للحلوى؛ زجاجات؛ فراشي حالقة؛ أواني فخارية؛ غالية القهوة )غير 

كهربائية(؛ علب الشاي؛ سخانات لزجاجات الرضاعة، غير كهربائية؛ قرن للحذاء؛ 
ن شمعدانات ]شمعدانات[؛ ماصات ]أدوات لتذوق الخمور[؛ منشة ذباب؛ فرشاة أسنا
كهربائية؛ فرشاة أسنان؛ فراشي أحذية؛ سالل لالستخدام المنزلي؛ مصافى الشاي؛ 

أدوات فرد السراويل؛ دالء الثلج؛ طاولة الكي؛ مكابس لكي أو فرد رباط العنق؛ 
مقابض من الخزف؛ علب األمشاط؛ أغطية لطاولة الكي؛ قفازات البستنة؛ قفازات 

ناعمة لإلغراض المتعلقة باألسنان؛ قوالب لألغراض المنزلية؛ قفازات تلميع؛ خيوط 
األحذية ]للتوسيع[؛ حصاالت، ليست من المعدن؛ علب الصابون؛ أواني؛ أقفاص؛ 

أطباق الزبدة؛ علب المرحاض؛ أعمال فنية، من الخزف أو تيرا كوتا أو الزجاج؛ 
حماالت نكاشات األسنان؛ مقارع )منافض السجاد( ]ليست من الماكينات[؛ سالل 

؛ قماش للتنظيف؛ أواني الفلفل؛ مالقط الغسيل ]مشابك[؛ رفوف تجفيف للغسيل؛ الخبز
أطباق مائدة؛ منافض الريش؛ علب مسحوق تجميل صغيرة؛ حمالة فرشاة الحالقة؛ 
حماالت اإلسفنج؛ موزعات ورق التواليت؛ مكابس )مكاوي( السراويل؛ عصارات 

العطور؛ أدوات بشر ]أدوات  الفاكهة، غير كهربائية، لألغراض المنزلية؛ بخاخات
منزلية[؛ حاويات معزولة حراريا؛ صواني الخبز؛ الصحون الواقية ]صحون توضع 

تحت الزجاجة لحماية المائدة من البلل أو الحرارة[ ليست من الورق وبخالف بياضات 
المائدة؛ حوامل ثالثية القوائم ]أدوات المائدة[؛ مماسك األحذية ذات الرقبة؛ مملحة 

دة؛ رفوف المالبس، للتجفيف؛ أجهزة توفير القهوة؛ حلقات الفوط؛ ألواح الغسيل؛ المائ
األلواح الخاصة بتقطيع الخبز؛ ألواح التقطيع للمطبخ؛ أكواب؛ أدوات فرد القميص؛ 

قوالب األحذية ]للتوسيع[؛ أقداح الشاي؛ أواني الزهور؛ أواني المرحاض؛ أدوات 
ك والمالعق والمزهريات؛ خطافات التزرير المائدة، وغيرها من السكاكين والشو

]خطافات لتزرير القفازات واألحذية[؛ سلك جلى للتنظيف من الصلب؛ سيفون ماء 
الكربون؛ قوارير عزل حراري؛ فوهات رشاشات المياه؛ نفايات القطن للتنظيف؛ 

أطواق الطيور الداجنة؛ المصابيح الكهربائية )أوعية(؛ صناديق سرر من القش 
للحيوانات المنزلية؛ أقفاص للحيوانات االليفة المنزلية؛ أمشاط للحيوانات؛  ]صواني[

هلب خشنة )هلب الحيوانات الخشنة( ]فراشي[؛ أوعية التغذية؛ دالء؛ أغطية لألطباق؛ 
مغاطس للطيور؛ دامجانات ]الزجاجات المقششة لحفظ السوائل[؛ أطقم قدور الطهي؛ 

آنية من النباتات؛ برطمانات زجاجية )قنينه مخفقات غير كهربائية؛ أوعية الشرب؛ 

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil , 

S.A.(Inditex, S.A.)  

اندستريا دي ديزينو تكستايل ، اس . ايه. 

 )انديتكس اس. ايه( 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruna ) , Spain 

افنيدا دي ال ديبوتاسيون، ايديفيسيو 

آرتيكسو )أ كورونا (،  27251انديتكس، 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179219 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179219 الصنف 
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covers for dishes; bird baths; carboys; cooking pot sets; beaters, non 
electric; drinking vessels; bottle gourds; glass jars [carboys]; 
isothermic bags; glass flasks [containers]; nozzles for sprinkler 
hose; powder puffs; refrigerating bottles; knobs of porcelain; busts 

of china, terra cotta or glass; horse brushes; stew pans; pots; pot 
lids; boxes of glass; coffee grinders, hand operated; boxes of metal, 
for dispensing paper towels; cookie jars; lunch boxes; cauldrons; 
butter dish covers; candle rings; lazy susans; basting spoons, for 
kitchen use; Saucepans (earthenware —); dishwashing brushes; 
brushes (electric —), except parts of machines; rat traps; ceramics 
for household purposes; beer mugs; picnic baskets (fitted —), 
including dishes; closures for pot lids; cooking utensils, non 
electric; cookery molds [moulds]; glue pots; lye washtubs; tea 

strainers; feeding troughs for animals; fruit cups; corkscrews; pastry 
cutters; cosmetic utensils; sifters [household utensils]; fiberglass 
thread, not for textile use; glass for vehicle windows [semi finished 
product]; glassware (painted —); cups of paper or plastic; mugs; 
dustbins; covers, not of paper, for flower pots; mixing spoons 
[kitchen utensils]; knife rests for the table; basins [bowls]; 
demijohns; dusting apparatus, non electric; deodorising apparatus 
for personal use; soap dispensers; water apparatus for cleaning teeth 

and gums; funnels; wax polishing (apparatus for —), non electric; 
wax polishing appliances, non electric, for shoes; salad bowls; 
brooms; mops; carpet sweepers; brushes for cleaning tanks and 
containers; enamelled glass; spatulas [kitchen utensils]; spice sets; 
abrasive sponges for scrubbing the skin; toilet sponges; sponges for 
household purposes; statues of porcelain, terra cotta or glass; pads 
for cleaning; coffee filters, non electric; strainers for household 
purposes; holders for flowers and plants [flower arranging]; flasks; 

deep fryers, non electric; frying pans; scrubbing brushes; basins 
[receptacles]; smoke absorbers for household purposes; jugs; ice 
buckets; dishes for soap; vegetable dishes; signboards of porcelain 
or glass; liqueur sets; cabarets [trays]; furniture dusters; 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; cooking pots; mixers, 
manual [cocktail shakers]; molds [kitchen utensils]; mosaics of 
glass, not for building; coldboxes (portable —), non electric; 
autoclaves [pressure cookers], non electric; chamber pots; scoops 

[tableware]; toothpicks; candlesticks; rolling pins, domestic; 
perfume burners; spouts; flat iron stands; saucers; porcelain ware; 
currycombs; mouse traps; food cooling devices, containing heat 
exchange fluids, for household purposes; watering cans; sprinklers; 
sprinkling devices; cookie [biscuit] cutters; services [dishes]; soup 
bowls; vessels of metal for making ices and iced drinks; sieves 
[household utensils]; glass caps; fabrics (buckets made of woven —
); clothing stretchers; indoor terrariums [plant cultivation]; napkin 

holders; toilet brushes; domestic grinders, non electric; urns; 
chopsticks; powdered glass for decoration; plate glass [raw 
material]; indoor aquaria; trays for domestic purposes; candle 
holders. 

لحفظ السوائل( )الدامجانة(؛ حقائب للحفاظ على درجات الحرارة ثابتة؛ قوارير 
زجاجية ]حاويات[؛ فوهات للخرطوم الرش؛ المذرات ]قطيفات صغيرة لتجميل الوجه 

بالمساحيق[؛ زجاجات تبريد؛ مقابض من الخزف الصيني؛ تماثيل نصفية من 
، أو التيراكوتا أو الزجاج؛ فراشي حصان؛ مقالي؛ أواني؛ أغطية قدور؛ الصيني

صناديق من الزجاج؛ مطحنة قهوة، تعمل يدويا؛ صناديق معدنية لتوزيع مناشف 
ورقية؛ جرار الكعك؛ صناديق الغداء؛ سخانات؛ أغطية أطباق الزبدة؛ حلقات 

ي لتنظيف األطباق؛ الشمعدان؛ القدور الصغيرة ذات المقبض )قدور خزفية(؛ فراش
فراشي )كهربائية (، باستثناء أجزاء من اآلالت؛ فخاخ الفئران؛ سيراميك لألغراض 
المنزلية؛ أكواب البيرة؛ سالل النزهة )مجهزة (، بما في ذلك األطباق؛ أدوات إغالق 
ألغطية القدور؛ أواني الطبخ، غير كهربائية؛ قوالب الطبخ ]قوالب[؛ أواني الغراء؛ 

غسيل؛ مصافى الشاي؛ أوعية تغذية للحيوانات؛ أكواب للفاكهة؛ أداة ملولبة أحواض ال
لسحب السدادات الفلينية )مبرامات(؛ قطاعات المعجنات؛ أدوات التجميل؛ مناخل 

]أدوات منزلية[؛ خيط الزجاج الليفي لغير االستخدام في المنسوجات؛ زجاج لنوافذ 
ية )مطلية (؛ أكواب من الورق أو المركبات ]منتجات شبه مكتملة[؛ أواني زجاج

البالستيك؛ أكواب؛ صناديق النفايات؛ أغطية، ليست من الورق، ألواني الزهور؛ 
مالعق خلط ]أواني مطبخ[؛ مساند السكين للمنضدة؛ أحواض ]طاسات[؛ دامجانات 
]زجاجات ضخمة مكسوة بالقش[؛ أجهزة إزالة الغبار غير كهربائية؛ أجهزة إزالة 

ريهة لالستعمال الشخصي؛ موزعات الصابون؛ أجهزة مائية لتنظيف الروائح الك
األسنان واللثة؛ مداخن؛ الصقل بالشمع )أجهزة للصقل بالشمع( غير كهربائية؛ معدات 
للصقل بالشمع، غير كهربائية لألحذية؛ أواني السلطة؛ مكانس؛ مماسح؛ كنس السجاد؛ 

لميناء؛ مالعق ]أواني المطبخ[؛ فراشي لتنظيف الخزانات والحاويات؛ زجاج مطلي با
مجموعات توابل؛ إسفنج كاشطة لتنقية الجلد؛ إسفنج المرحاض؛ اسفنجات لألغراض 

المنزلية؛ تماثيل من الخزف أو التيرا كوتا أو الزجاج؛ وسائد التنظيف؛ مرشحات قهوة 
غير كهربائية؛ مصافى لألغراض المنزلية؛ حامالت زهور ونباتات ]تنسيق زهور[؛ 

رير؛ مقالي عميقة، غير كهربائية؛ أواني القلي؛ الفرش القاسية ]فرش معدة قوا
للتنظيف الشديد[؛ مواد امتصاص الدخان لالستخدام في األغراض المنزلية؛ أباريق؛ 

دالء الثلج؛ أطباق الصابون؛ أطباق الخضار؛ لوحات اإلشارة من البورسلين أو 
اني؛ منافض لألثاث؛ أكياس تزيين الزجاج؛ أطقم أواني المشروبات الكحولية؛ صو

حلويات ]أكياس الحلويات[؛ أواني الطبخ؛ خالطات يدوية ]أدوات لمزج الكوكتيل[؛ 

قوالب ]أواني المطبخ[؛ فسيفساء من الزجاج، ليست للبناء؛ صناديق تبريد )محمولة (، 
غير كهربائية؛ قدور طهي غير كهربائية بالضغط ]أجهزة طهي بالبخار عالي 

؛ مبولة توضع في حجرة النوم )مبولة مهجعية(؛ المغارف ]أدوات المائدة[؛ الضغط[
عيدان تنظيف )خالل( األسنان ]أعواد يتخلل بها األسنان[؛ الشمعدانات؛ أسطوانة 
)نشابة( ترقيق العجين ]منزلية[؛ مواقد العطور؛ صنابير؛ مساند مكوى مالبس؛ 

س[؛ فخاخ للفئران؛ أجهزة تبريد صحون؛ أواني خزفية؛ المحسات ]أمشاط لشعر الفر
الطعام، والتي تحتوي على سوائل التبادل الحراري، لألغراض المنزلية؛ أوعية لرش 

النباتات بالماء؛ رشاشات للمياه؛ أجهزة الرش؛ قواطع الكعك ]البسكويت[؛ أطقم 
أدوات المائدة ] أطباق[؛ أوعية للحساء؛ آنية معدنية لصنع المثلجات والمشروبات 

ثلجة؛ مناخل ]أدوات منزلية[. أغطية علوية من الزجاج؛ أقمشة )دالء مصنوعة من الم
األقمشة المغزولة(؛ مشدات للمالبس؛ مربى يابس لالستخدام في الداخل ]لزراعة 

النباتات[؛ حماالت مناديل؛ فراشي المرحاض؛ مطاحن غير كهربائية لالستخدام 
ينيين؛ مسحوق زجاج لالستخدام في المنزلي؛ جرار؛ أعواد تناول الطعام عند الص

الزينة؛ لوحة من بلور للمرايا و النوافذ الكبيرة ]مادة خام[؛ أحواض سباحة داخلية؛ 
 صواني لألغراض المنزلية؛ حامالت شموع.
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Goods/Services ع/الخدمات التاليةمن اجل البضائ 

rice washers, non-electric; water filtering pitchers; 

pitchers; portable water dispensers; vacuum flasks; 

vacuum bottles; heat-insulated flasks; heat-

insulated cups; heat-insulated mugs; heat-insulated 

tumblers; cups; mugs; tumblers; portable 

containers for beverages; heat-insulated containers 

for beverages; heat-insulated containers; insulated 

bottle bags; portable containers for food; heat-

insulated containers for food; lunch boxes; heat-

insulated lunch boxes; kitchen containers for rice; 

pans for keeping food warm and cooking food, 

non-electric; portable beverage dispensers 

[containers]; drink dispensers, non-electric; heat-

insulated pitchers; ice pails; jugs; cooking pans, 

non-electric. 

أداة لغسل األرز, غير كهربائي: أباريق لفلترة المياه: أباريق, 

وعاء ماء قابل للحمل: قوارير مفرغة: قناني مفرغة; قوارير 

عازلة للحرارة; كاسات عازلة للحرارة; أكواب عازلة للحرارة; 

أقداح عازلة للحرارة; كاسات; أكواب; أقداح; أوعية لحفظ 

ة للحرارة لحفظ االشربة; االشربة قابلة للحمل; أوعية عازل

أوعية حافظة للحرارة; حقائب قناني عازلة للحرارة; أوعية 

لحفظ الطعام عازلة للحرارة; أوعية عازلة للحرارة لحفظ 

االطعمة; صناديق الوجبات الخفيفة; صناديق الوجبات الخفيفة 

عازلة للحرارة; عبوات لحفظ األرز, مقالة لحفظ حرارة الطعام 

هربائي; وعاء أشربة قابل للحمل )عبوات(; والطبخ, غير ك

وعاء للشرب, غير كهربائي, أباريق عازلة للحرارة; مبردات 

 )دالء الثلج(; أباريق مقالة للطهي, غير كهربائي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2021  

eaaN tpac lppA: ZOJIRUSHI 

CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: زوجروشي كوربوريشن

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 20-5, TENMA 1-CHOME, 

KITA-KU, OSAKA, JAPAN. 

كو, اوساكا, -كروم, كيتا-2, تينما 5-20

 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES  

P.O.Box925852- 11190 

AMMAN- JORDAN , 

PO_BOX: 925852 - 

POSTCODE: 11190 -  

متحدة للعالمات التجارية شركة الخدمات ال 

 -925852ص.ب وبراءات االختراع 

صندوق بريد  -االردن  -عمان  11190

  22209رمز بريدي  - 017871

ليغعنوان التب  

Trademark 179180 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179180 الصنف 
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 SMIGGLE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers (not 

precious metal or coated therewith), combs and 

brushes, glassware, porcelain, household or 

kitchen containers including glasses, mugs, beer 

mugs, flasks, tankards, jars, drink bottles, ice 

buckets, dust bins and lunch boxes; household or 

kitchen utensils including bottle openers; crockery; 

coasters; glassware, porcelain and earthenware; 

isothermic bags for keeping foodstuffs cool; 

insulated containers for food; waste bins; storage 

receptacles for household use.  

أو مطلية بها ( ، أمشاط وفراشي ، أواني زجاجية وأواني  2

خزف صيني وأواني خزفية ؛ أوعية لإلستخدام المنزلي أو 

للمطبخ بما فيها الكؤوس ، أقداح ، أقداح بيرة ، قوارير ، أباريق 

، أوعية ، قوارير شرب ، دالء ثلج ، صناديق نفايات و صناديق 

الستعمال المنزلي أو للمطبخ للوجبات الخفيفة ؛ أدوات وأواني ل

بما فيها فتاحات قوارير ؛ أواني فخارية ؛ صواني ؛ أواني 

زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية ؛ أكياس ثابتة 

درجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية باردة ؛ حاويات معزولة 

لألغذية ؛ صناديق قمامة أدوات وأواني وأوعية لالستعمال 

خ ) ليست من معادن نفيسة أوعية تخزين المنزلي أو للمطب

 لالستخدام المنزلي 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575ل بي تي واي ليمتد; سميج

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179185 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179185 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers (not 

precious metal or coated therewith), combs and 

brushes, glassware, porcelain, ' household or 

kitchen containers including glasses, mugs, beer : 

mugs, flasks, tankards, jars, drink bottles, ice 

buckets, dust bins and lunch boxes; household or 

kitchen utensils including bottle openers; crockery; 

coasters; glassware, porcelain and earthenware; 

isothermic bags for keeping foodstuffs cool; 

insulated containers for food; waste bins; storage 

receptacles for household use. 

أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ ) ليست من 

معادن نفيسة أو مطلية بها ( ، أمشاط وفراشي ، أواني زجاجية 

وأواني خزف صيني وأواني خزفية ؛ أوعية لإلستخدام المنزلي 

أو للمطبخ بما فيها الكؤوس ، أقداح ، أقداح بيرة ، قوارير ، 

، دالء ثلج ، صناديق نفايات و أباريق ، أوعية ، قوارير شرب 

ال المنزلي أو صناديق للوجبات الخفيفة ؛ أدوات وأواني لالستعم

للمطبخ بما فيها فتاحات قوارير ؛ أواني فخارية ؛ صواني ؛ 

أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية ؛ أكياس 

ثابتة درجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية باردة ؛ حاويات 

معزولة لألغذية ؛ صناديق قمامة ؛ أوعية تخزين لالستخدام 

 المنزلي ؛ 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia سية الطالبجن استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

لتسجيل عنوان طالب ا  

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES  -  

AMMAN- JORDAN , 

PO_BOX: 925852 - 

POSTCODE: 11190 -  

شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 -االردن  -عمان   - وبراءات االختراع 

رمز بريدي  - 017871صندوق بريد 

22209 -  

ليغعنوان التب  

Trademark 179184 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179184 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toothbrushes; Toothbrushes, electric; heads for 

electric toothbrushes; Brushes; holders and stands 

for (Brushes —); Floss for dental purposes; 

Toothpicks. 

فراشي أسنان؛ فراشي أسنان كهربائية؛ رؤوس فرش األسنان 

الكهربائية؛ فراشي؛ حامالت ومساند للفراشي؛ خيوط لألسنان؛ 

 نكاشات أسنان

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : : The registration of this mark does 

not give owners the right to use word (t,brush)if 

used separately from the mark 

_______________________________________ا

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 ( بمعزل عن العالمهt,brushلمة )باستعمال الك

Date of 03/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2022  

eaaN tpac lppA: SERRA 

DERMOKOZMETIK VE 

MEDIKAL URUNLER 

SANAYI VE TICARET 

LTD. STI. 

سيرا ديرموكوزميتك في ميديكال اورونلير 

 سانايي في تيجاريت ال تي دي. اس تي اي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Altunizade Mah. Dadaslar Sok. 

Aydogan Plaza No: 23 K:3 D:8 

Uskudar / Istanbul / TURKEY 

داداسالر سوك. ايدوجان بالزا التونزاد ماه. 

اوشكودار /  8دي:  8كيه:  18ان او: 

 اسطنبول / تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 142025- 11814 258king 

abdallah ii street amman-jordan 

 المحامي خلف عبد الكريم السكارنه 

شارع الملك  178 11814 -142025

 االردن-عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179200 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179200 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

saucers not of precious metal,porcelain ware, 

pots,trays for domestic purposes not of purpose 

metal 

صحون فناجين ليست من معادن نفيسة اواني خزف صيني 

صواني لالغراض المنزلية ليست من معادن نفيسة اواني مطبخ 

 اوعية 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use the general words a 

separately from the mark 

_______________________________________ا

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 باستعمال )الكلمات العامة والوصفية (بمعزل عن العالمة

Date of 02/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/03/2022  

eaaN tpac lppA: anes suliman khaled al tamimi  اسم طالب التسجيل: انيس سليمان خالد التميمي 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid - palestine str   عنوان طالب التسجيل  ش فلسطين  -اربد 

Applicant for 

Correspondence 
 925511- 111181 amman - 

abdali  

 -925511 المحامي بالل الحياصات  

 العبدلي  -عمان  111181

ليغعنوان التب  

Trademark 179269 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 179269 الصنف 
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non metal cable ties and straps مرابط وأشرطة الكابالت غير المعدنية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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 

نيكولت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179111 Class 22 22 رقم العالمة التجارية 179111 الصنف 
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 WANABEE 
  

 

 

Goods/Services لبضائع/الخدمات التاليةمن اجل ا 

Mountaineering poles; rucksacks, sports bags, belt 

bags, shoe sacks, satchel bags, traveling bags, bags 

for climbers, bags for campers, beach bags, school 

bags, wallets, purses, wheeled shopping bags, 

handbags.  

ئب الظهر والحقائب الرياضية عصي صعود الجبال؛ حقا

والحقائب ذات األحزمة وأكياس لألحذية والحقائب ذات 

الحماالت وحقائب السفر وحقائب للمتسلقين وحقائب للتخييم 

وحقائب الشاطئ والحقائب المدرسية ومحافظ النقود والجزادين 

 وحقائب التسوق ذات العجالت وحقائب اليد. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

افينيو دي ال فاليسي،  25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179365 Class 22 22 رقم العالمة التجارية 179365 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains 

of textile or plastic; bed and table textile covers; bath linen 

(except clothing); tissues of textile for removing make up; 

labels (cloth); linings (textile); wall hangings of textile; 

handkerchiefs of textile; bath mitts; shrouds; towels of 

textile; travelling rugs (lap robes); net curtains; curtain 
holders of textile material; banners and flags (not of paper); 

eiderdowns (down coverlets); loose covers for furniture; 

covers for cushions; mattress covers; pillowcases; mosquito 

nets; glass cloths; billiard cloth; table cloths (not of paper); 

traced cloths for embroidery; face towels of textile; sleeping 

bags (sheeting); cotton fabrics; haircloth (sackcloth); 

brocades; lining fabric for shoes; fabric for footwear; 

coverlets (bedspreads); bed blankets; blankets for household 

pets; trellis (cloth); zephyr (cloth); cheviots (cloth); ticks 

(mattress covers); shower curtains of textile or plastic; crepe 

(fabric); crepon; bedspreads; damask; elastic woven 
material; oilcloth (for use as table cloths); gummed cloth, 

other than for stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 

flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); gauze (cloth); 

jersey (fabric); woollen cloth, woollen fabric; lingerie fabric; 

linen cloth; place mats of textile; napkins; printers' blankets 

of textile; marabouts (cloth); upholstery fabrics; fabric of 

imitation animal skins; knitted fabric; cheese cloth; ramie 

fabric; rayon fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); fibreglass 

fabrics for textile use; adhesive fabric for application by 

heat; diapered linen; velvet; tulle. 

المنسوجات وبدائل المنسوجات، المفروشات المنزلية، ستائر من النسيج أو 

بالستيك، أغطية السرير والمنسوجات، مناشف الحمام )باستثناء المالبس(، ال

أنسجة المنسوجات إلزالة المكياج، التسميات )القماش(، بطانات 

)المنسوجات(، ما يعلق على الجدران لتزيينها من القماش، مناديل من 
القماش؛ قفازات الحمام؛ غطاء لسائر البدن، المناشف من النسيج، سجاد 

فر )الجلباب اللفة(، صافي الستائر، حاملي الستائر من مواد نسجية، الس

الفتات وأعالم )وليس من الورق(، الحفة )أسفل أغطية(، أغطية فضفاضة 

لألثاث، غطاء للوسائد، أغطية الفراش، وسادات، شبكات البعوض، أقمشة 

زجاجية، قماش البلياردو، أغطية الطاوالت )ليست من الورق(، قمشة 

ة للتطريز ، مناشف الوجه للنسيج، أكياس النوم )األغطية(، أقمشة مشجر

قطنية نسيج من وبر الجمل )قماش الخيش(، األقمشة المطرزة، بطانة نسيج 

لألحذية، نسيج لألحذية بطانيات )شراشف( بطانيات السرير البطانيات 
للحيوانات المنزلية، قماش شبكي )قماش(، قماش زفير مطبوع من القطن 

قماش(، نسيج من صوف الغنم )قماش(، قماش لتغليف المراتب )أغطية )ال

المراتب(، ستائر دش من النسيج أو البالستيك، كريب )النسيج(، كريبو، 

الشراشف، دمشقي، المواد المنسوجة مرنة، قماشة زيتية )لالستخدام كقماش 

ة(، طاولة(، قماش مصمغ، بخالف القرطاسية، قماش الحلفاء )الفصيلة النخلي

قماش الشنيل، لباد، نسيج ناعم )النسيج(، أغطية غطاء المرحاض )قماش(، 

شاش )قماش(، النسيج جيرسي(، قماش الصوف، والنسيج الصوفية، نسيج 

المالبس الداخلية قماش الكتان، قواعد أواني من القماش، المناديل، بطانيات 
لحيوانات من المنسوجات المرابط )القماش(، أقمشة تنجيد نسيج جلود ا

المقلدة، نسيج محبوك، قماش الجبن، قماش رامي، قماش رايون، قماش 

حرير(، قماش تفتا )القماش(، أقمشة من األلياف الزجاجية الستخدامها في 

 النسيج، نسيج الصق للتطبيق بالحرارة، كتان حفاضات المخملية، تول.

 

 

 

 

 

 
  

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil, 

S.A. (Inditex, S.A.) 

اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس. ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruna), Spain 

افينيدا دي ال ديبوتاسيون، اديفيسيو 

 انديتكس، آرتيكسو )أيه كورونا(، اسبانيا

طالب التسجيل عنوان   

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179220 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 179220 الصنف 
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 SPRITZ 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plastic table covers.   .أغطية المائدة البالستيكية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 23/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career يلمهنة طالب التسج  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, Minnesota 55403, 

USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179112 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 179112 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparel, namely, tops and bottoms as clothing; 

headwear; footwear; neckwear; belts; underwear; 

foundation garments; jackets; sweatshirts; 

sweaters; vests; coats; blazers; suits; pants; jeans; 

shorts; shirts; dresses; skirts; scarves; shawls; 

socks; stockings; suspenders; hats; gloves; 

bathrobes; sleeping masks; wristbands; 

sweatbands; headbands; bandanas; caps; visors 

الثياب ، تحديدا: ، الثياب العلوية والسفلية كمالبس؛ أغطية 

قبة؛ األحزمة؛ المالبس الداخلية؛ الرأس ؛ البسة القدم؛ مالبس الر

مالبس داخلية لشد وتشكيل الجسم؛ السترات؛ الكنزات الرياضية 

الفضفاضة ؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ المعاطف ؛ 

السترات شبه الرسمية؛ البدالت؛ السراويل؛ ألبسة الجينز؛ 

السراويل القصيرة ؛ القمصان؛ الفساتين ؛ التنانير ؛ اللفحات؛ 

االت ؛ الجوارب ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ حماالت الش

السراويل؛ القبعات ؛ القفازات؛ أرواب االستحمام؛ أغطية الوجه 

للنوم؛ عصبات المعاصم؛ عصبات الرأس؛ عصابات للرأس؛ 

 المناديل الكبيرة المزركشة؛ الطواقي؛ واقيات الشمس للعيون

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 09/03/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/03/2020  

eaaN tpac lppA: Off-White LLC اسم طالب التسجيل: وايت ال ال سي-اوف 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address c/o Gelfand Rennert & 

Feldman LLP, 360 Hamilton 

Ave. #100, White Plains, NY 

10601, USA 

سي/او جيلفاند رينيرت اند فيلدمان ال ال 

، وايت 299هاميلتون افينيو، رقم  829بيه، 

، الواليات المتحدة 29292بالينز، ان واي 

 االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179451 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 179451 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, sportswear, tops; sweaters; jumpers; 

pullovers; knitwear; shirts; t-shirts; jackets; coats; 

trousers; skirts; dresses; socks; headgear, hats; 

caps; gloves; footwear, sports footwear, 

underclothing and underwear 

المالبس وااللبسة الرياضية والمالبس العلوية؛ السترات؛ 

الكنزات؛ الكنزات الصوفية؛ المالبس المحبوكه؛ القمصان؛ 

القمصان ذات األكمام القصيرة ؛ الجاكيتات؛ المعاطف ؛ 

البنطلونات؛ التنانير ؛ الفساتين ؛ الجوارب ؛ أغطية الرأس 

دم وألبسة القدم والقبعات ؛ الطواقي ؛ القفازات؛ ألبسة الق

 الرياضية والمالبس التحتية والمالبس الداخلية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 28/02/2021 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

، 88829افينيو دي ال فاليسي،  25

 ساسيناجي، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179456 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 179456 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ready made garments, Sports clothing -

Swimsuits; Footwear; headgear 

بدالت سباحة؛ اغطية  -مالبس الرياضة « االلبسة الجاهزة 

 القدم. اغطية الراس

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 09/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/06/2021  

eaaN tpac lppA: Maureen Ann Hall اسم طالب التسجيل: ماورين ان هال 

lpc oapN ty     : Canada جنسية الطالب كندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Box 92 (FC238) , Dubai , UAE  .( ، دبي 188) اف سي  01ص.ب

 اإلمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية   

شارع ام  -عمان  11184 -841153ص.ب

رمز  - 852278صندوق بريد  -عمارة 

 22285بريدي 

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; Ready made clothing; Tee shirts; coats; 

Bath robes; Layettes [clothing]; babies' pants 

[underwear]; Bathing suits; motorists' clothing; 

Waterproof clothing; raincoats; Masquerade 

costumes; Footwear; Sports shoes; headbands 

[clothing]; headwear; Hosiery; sweat absorbent 

socks; Gloves [clothing]; riding gloves; Scarfs; 

Neckties; Girdles; Chasubles; Sashes for wear; 

Shower caps; Sleep masks; Wedding dresses; 

Hairdressing capes; Steam eye mask.  

مالبس، المالبس الجاهزة، قمصان بأكمام قصيرة )تي شيرت(، 

المعاطف، أردية الحمام، سترات ]مالبس[، سراويل األطفال 

]مالبس داخلية[، بدلة سباحة، مالبس سائقي الدراجات، مالبس 

لماء، معاطف، ازياء تنكرية، األحذية، أحذية رياضية، مضادة ل

عصابات ]مالبس[، أغطية الرأس، الجوارب، الجوارب الماصة 

للعرق، قفازات ]مالبس[، قفازات ركوب، أوشحة، ربطات 

العنق، المشدات، رداء الكاهن، الزنانير لالرتداء، قبعات 

الشعر، االستحمام، أقنعة النوم، فساتين زفاف، عباءات تصفيف 

 قناع العين بالبخار.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc. .اسم طالب التسجيل: شاومي إنك 

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.006, floor 6, building 6, 

yard 33, middle Xierqi Road, 

Haidian District, Beijing, China 

، 88، يارد 2، بيلدينغ 2، فلور 992نمبر.

ميدل كسيركي رود، هايديان ديستريكت، 

 بكين، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ارع مكة، ش295رقم 

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands 
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps and 
sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports and 
beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); money belts 
(clothing); wet suits for water skiing; neckties; clothing; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; headgear; caps 
(headwear); gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 

mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; babies' pants 
[underwear]; veils (clothing); suspenders; layettes (clothing); 
blazers; collars (clothing); mittens; ear muffs (clothing); inner 
soles; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach clothes; 
dressing gowns; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters; 

coats; footwear; esparto shoes or sandals; non slipping devices for 
boots and shoes; dressing gowns; bath slippers; overalls, smocks; 
teddies (undergarments); berets; footmuffs, not electrically heated; 
lace boots; boots; boot uppers; studs for boots; fittings of metal for 
footwear; tips for footwear; welts for footwear; heelpieces for 
footwear; drawers (clothing), shirts; shirt yokes; shirt fronts; short 
sleeve shirts; tee shirts; bodices (lingerie); panties; vests, 
waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); 

combinations (clothing); slips (undergarments); ready made 
clothing; detachable collars; clothing of leather; clothing of 
imitations of leather; shower caps; skirts; ready made linings (parts 
of clothing); overcoats, topcoats; gabardines (clothing); gymnastic 
shoes; jerseys (clothing); sweaters; pullovers; jumpers (pullovers); 
liveries; muffs (clothing); footwear uppers; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear 
(clothing); blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear; 
underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples; 

togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; shoes; 
sports shoes. 

مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات، المرايل، وليست من الورق، عصابات 
)المالبس(، أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات االستحمام والصنادل، 

، األحذية الرياضية وأحذية الشاطئ، أغطية البواء )أوشحة للرقبة (، حماة طوق
)المالبس(، شاالت، أحزمة )مالبس(، أحزمة مالية )مالبس(، سترات مقاومة للبلل 

للتزلج على الماء، ربطات العنق، مالبس، الكورسيهات )المالبس الداخلية(، الزنانير 
قفازات  الرتداء، شاالت الفراء األوشحة، أغطية الرأس، أغطية )ملبوسات للرأس،

)مالبس(، مالبس مقاومة للماء، المشدات، أوشحة قصيرة رقيقة، جوارب، جوارب، 
عصابات )مناديل حول العنق(، فراء )مالبس(، لباس نوم، باطن االحذية عقب، 

سراويل األطفال ]المالبس الداخلية[، الحجاب )المالبس(، الحماالت، كسوة الطفل 

)مالبس(، قفازات، أغطية واقية لألذن )مالبس(، المولود )المالبس(، الحلل، الياقات 
نعال داخلية ، أطراف الكم المطوقة للمعصم، أساور )مالبس(، لباد يحشى به الثوب 

عرضة للعرق، مالبس الشاطئ؛ روب منزلي، جيوب للمالبس، حمالة الجوارب، 
حماالت وأربطة جوارب؛ تنورة؛ رداء محكم على الجسم؛ مريول )مالبس(؛ أزياء 

نكرية؛ زي رسمي موحد؛ حواف ناتئة للقبعات؛ أحذية فوقية مطاطية؛ حذاء خشبي؛ ت
أربطة للجوارب، المعاطف، ألبسة القدم؛ أحذية أو صنادل من الحلفاء )الفصيلة 

النخلية(، أجهزة غير قابلة لالنزالق لألحذية عالية الرقبة واألحذية العادية، روب 
خارجي فضفاض؛ قمصان )المالبس الداخلية(؛ منزلي؛ نعال حمام؛ بدلة العمل، ثوب 

القبعات، مالبس تدفئ القدمين، بدون تسخين كهربائيا؛ أحذية ذات رقبة بالرباط؛ 
األجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة؛ نتوءات ألحذية كرة القدم ذات الرقبة؛ 
ذية؛ تجهيزات معدنية لألحذية؛ أطراف لملبوسات القدم؛ حواشي عالية الرقبة لألح

كعوب لألحذية عالية الرقبة؛ سروال )مالبس(، والقمصان؛ حلية قميص، األجزاء 

األمامية من القميص؛ قمصان قصيرة األكمام؛ تي شيرت؛ حماالت للثدي )المالبس 
الداخلية(، سراويل، صدريات، صدرية، جاكيتات )مالبس(، سترات الصيد؛ جاكتات 

س(، قمصان تحتية )مالبس داخلية(، من نسيج صوفي )مالبس(؛ مجموعات )المالب
مالبس جاهزة؛ ياقات قابلة للنزع؛ مالبس من الجلد؛ مالبس من الجلود المقلدة؛ قبعات 

االستحمام؛ التنانير، بطانات جاهزة )أجزاء من المالبس(، معاطف؛ معاطف خفيفة؛ 
قماش جبردين )مالبس(؛ أحذية للجمباز؛ قميص صوفي محكم الحبك )المالبس(؛ 

لوزات، البلوفرات، سحابات )البلوفرات(، بزات، واقيات تدفئة )المالبس(؛ أجزاء الب
علوية لملبوسات األقدام؛ البركة سترة فرائية ذات قلنسوة، دثر كتفين؛ معطف مبطن 

بفرو، بنطال، الجراميق سروال ضيق، الجوارب، مالبس محبوكة )المالبس(، 
ز لباس خارجي، ثياب داخلية، صنادل، البلوزات، السراويل القصيرة، مالبس للجمبا

الساري، فساتين، المالبس الداخلية، القبعات، غطاء الرأس والذقن، ثياب فضفاضة، 

سيور للحذاء النصفي، أشرطة سراويل، العمائم، بدالت، النعال، أحذية، حذاء 
 رياضي.

 

 

 

 

 

 

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil, 

S.A. (Inditex, S.A.) 

اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس. ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex,Arteixo (A 

Coruna), Spain. 

ن، اديفيسيوانديتكس، افينيدا دي ال ديبوتاسيو

 آرتيكسو )أكورونا(، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179221 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 179221 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Capes for use in salons and barber shops; 

waterproof hairdressing capes [clothing]; 

waterproof aprons [clothing]; plastic aprons; paper 

aprons; face masks made of fabric [clothing]; 

aprons [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 

sandals; bathing trunks; belts [clothing]; sports 

bras; boots; boxer shorts; caps being headwear; 

clothing containing slimming substances; clothing 

incorporating LEDs; clothing of leather; coats; 

collars [clothing]; dress shirts; polos; 

underclothing; fingerless gloves; hats; hairdressing 

capes; shoes; headscarves; headwear; sweatshirts; 

jerseys [clothing]; leggings [trousers]; neck tube 

scarves; outer clothing; smocks; ponchos; scarves; 

shawls; shirts; shoes; short-sleeve shirts; socks; 

gaiters; jackets [clothing]; underwear; sweaters; 

jumpers [pullovers]; tee-shirts; tights; top hats; 

trousers; pants; underpants; underwear; uniforms; 

vests; waterproof clothing; non-slipping devices 

for footwear; suits; neck ties. 

ات ومحالت الحالقة؛ قبعات قبعات لالستخدام في الصالون

لتصفيف الشعر مضاد للماء ]مالبس[؛ مراييل مضادة للماء 

]مالبس[؛ مراييل بالستيكية؛ مراييل ورقية؛ أقنعة للوجه من 

القماش ]المالبس[؛ مراييل ]مالبس[؛ بندانات ]مناديل للرقبة[؛ 

صنادل؛ سراويل إستحمام؛ أحزمة ]مالبس[؛ حماالت الصدر 

ية؛ شورت بوكسر؛ قبعات ]أغطية للرأس[؛ الرياضية؛ أحذ

المالبس التي تحتوي على مواد تنحيف؛ المالبس التي تحتوي 

؛ مالبس جلدية؛ معاطف؛ ياقات ]مالبس[؛ LEDعلى مصابيح 

قمصان؛ باليز البولو؛ مالبس داخلية؛ قفازات بدون اصابع؛ 

قبعات؛ قبعات تصفيف الشعر؛ أحذية؛ الحجاب؛ أغطية الرأس؛ 

؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ طماقات ]بناطيل[؛ أوشحة بلوزات

الرقبة؛ المالبس الخارجية؛ جالبيب؛ البُْنش )عباءات(؛ لفاعات؛ 

شاالت؛ قمصان؛ أحذية؛ قمصان قصيرة األكمام؛ جوارب 

قصيرة؛ طماقات؛ جاكيتات ]مالبس[؛ مالبس داخلية؛ سترات؛ 

جرزاية ]كنزات صوفية[؛ قمصان نصف كم؛ أثواب ضيقة؛ 

بعات رسمية؛ بناطيل؛ سراويل داخلية؛ سراويل داخلية؛ مالبس ق

داخلية؛ أزياء موحدة؛ صدارات؛ مالبس مضادة للماء؛ أدوات 

 مانعة النزالق األحذية؛ بذالت؛ ربطات عنق.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 24/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 24/08/2021  

eaaN tpac lppA: 3 Holdings LLC  8  اسم طالب التسجيل: هولدينجز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2250 S. Western Avenue, Park 

Forest, IL 60466, United States 

of America 

اس. ويسترن أفينيو، بارك فورست،  1179

 ، الواليات المتحدة األمريكية29522اي ال 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025ص.ب نادر جميل قمصية  

شارع الملك عبدهللا الثاني،  178 11814

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179193 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 179193 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, sportswear and particularly clothing for 

cycling, headgear, footwear, footwear for sports 

and particularly footwear for cycling, 

underclothing and underwear; gloves.  

المالبس واأللبسة الرياضية وتحديدا ألبسة ركوب الدراجات 

لبسة القدم لأللعاب الرياضية وأغطية الرأس وألبسة القدم وأ

وتحديدا ألبسة القدم لركوب الدراجات والمالبس التحتية 

 والمالبس الداخلية؛ والقفازات. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

افينيو دي ال فاليسي،  25

 ،ساسيناجي، فرنسا 88829

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 كية الفكرية سابا وشركاهم للمل 

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179359 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 179359 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair decorations; false hair; trimmings for clothing; pin 

cushions; shoe and hat trimmings; haberdashery 
[dressmaker’s articles], except thread; hair bands; 

brassards / arm bands [clothing accessories]; brooches 

[clothing accessories]; sewing boxes; belt clasps; shoe 
laces; wreaths of artificial flowers; ornamental novelty 

badges [buttons]; sewing thimbles; bows for the hair; 

needle cases; buckles [clothing accessories]; shoe 

buckles; buttons; shoulder pads for clothing; pins; hair 
pins; badges for wear; spangles for clothing; numerals or 

letters for marking linen; bodkins; hair barrettes; 

passementerie; birds' feathers [clothing accessories; top 
knots [pompoms]; zip fasteners; competitors' numbers; 

heat adhesive patches for decoration of textile articles 

[haberdashery]; rug hooks; snap fasteners; ostrich 

feathers [clothing accessories]; artificial flowers; corset 
busks, whalebones for corsets; prize ribbons; cords for 

trimming; tassels [haberdashery]; expanding bands for 

holding sleeves; hair trimmings; hair nets; shoe eyelets; 
chenille [passementerie]; frills [lacework]; trouser clips 

for cyclists; fastenings for clothing; hook and pile 

fastening tapes; elastic ribbons; tapes for curtain 
headings; cords for clothing; collar supports; false hems; 

festoons [embroidery]; fringes; artificial fruit; braids; hair 

colouring caps; needles; artificial garlands; darning lasts; 

trimmings for clothing; plaited hair; wigs; silver 
embroidery; edgings for clothing; rosettes 

[haberdashery]; braces for clothing; fastenings for 

suspenders; skirt flounces; tresses of hair; toupees; shoe 
hooks. 

زخارف الشعر، شعر مستعار، زركشة للمالبس، وسائد دبوس، 

زركشة حذاء وقبعة، الخردوات ]منتجات الخياط[، باستثناء الخيط، 
عصابات الشعر، أساور نحاسية/ نطاقات للذراع ]كماليات 

طة، المالبس[ دبابيس ]اكسسوارات المالبس[، صناديق الخيا

مشابك الحزام، أربطة الحذاء، أكاليل الزهور االصطناعية، شارات 
الزينة الجديدة ]أزرار[، واقي أصبع الخياط، أقواس للشعر، علب 

اإلبرة، أبازيم ]اكسسوارات المالبس[، أبازيم األحذية، أزرار، 

حشيات الكتف للمالبس، دبابيس، دبابيس الشعر شارات الرتداء، 
قام أو حروف لوضع عالمات على الكتان، شباشب للمالبس، أر

دبابيس شعر، مشابك الشعر، حلي زخارف، ريش 

الطيور]إكسسوارات المالبس، حلي للرأس ]حزم من الخيوط كحلي 
للقبعات[، السحابات، أرقام المنافسين، لصقات الصقة حرارية 

لتزيين المواد النسيجية ]الخردوات[، خطاطيف سجاد، سحابات 

نعام ]اكسسوارات المالبس[، زهور اصطناعية، إطباق، ريش ال
عقد مشدات، مشدات للكورسيهات، شرائط الجوائز، حبال للتقليم، 

شرابات ]الخردوات[، نطاقات توسيع إلمساك االكمام، زركشة 

الشعر، شبكات الشعر، ثقوب الحذاء، الشنيل ]حلي زخارف[، 
ات، كشكشة ]أعمال مخرمات[، مشابك السراويل لراكبي الدراج

األربطة للمالبس، شرائط تثبيت من نوع الدعامة والمشبك، 

الشرائط المطاطية، شرائط لألجزاء العلوية من الستائر، الحبال 
للمالبس، دعامات الياقة، الحشوات الزائفة، إكليل ]التطريز[، 

حواف، فاكهة اصطناعية، ضفائر، قبعات تلوين الشعر، اإلبر، 

بطانة لتزيين للمالبس، شعر مضفور، أكاليل صناعية، زينة دائمة، 
الشعر المستعار، تطريز فضي، الحواف للمالبس، ريدات 

]الخردوات[، مشدات للمالبس، أربطة الحماالت، أهداب التنانير، 

 مشابك الشعر، الشعر المستعار، أربطة الحذاء.

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil, 

S.A. (Inditex, S.A.) 

اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس. ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruna), Spain 

افينيدا دي ال ديبوتاسيون، اديفيسيو 

 انديتكس، آرتيكسو )أيه كورونا(، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179230 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 179230 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 

other materials for covering existing floors, non 

textile wall hangings; small bath mats, paper for 

wallpapering, wallpaper, products for covering 

floors, reinforcements to be placed under carpets, 

floor coverings; artificial turf.  

السجاد والبسط والحصر والمواد البالستيكية التي تصنع منها 

الحصر ومشمع لتغطية االرضيات وغيرها من المواد المستعملة 

لتغطيرة االرضيات الموجودة، المواد التي تعلق على الجدران 

يات صغيرة للحمام، ورق الجل الجدران )غير النسيجية(، ارض

، ورق جدرانن منتجات الجل تغطية االرضيات ، مثبتات 

 لتوضع تحت السجاد، اغطية ارضيات ، كسوة تربة صناعية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil, 

S.A. (Inditex, S.A.)  

اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس. ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.( 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruna), Spain 

أفنيدا دي ال دبيوتاسيون، ايديفيسيو 

آرتيكسو )أكورونا(،  27251انديتكس، 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179229 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 179229 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gymnastic and sports articles for physical training, namely 

Sleds, Slingshots , Skeletons, Elbow guards, Golf flags, Leg 

weights, Target launchers, Duck blinds , Spring boards, Shin 

guards, Knee guards, Curling brooms, Forearm guards, 
Weight lifting belts, Men's athletic supporters, Protective 

supports for shoulders and elbows; Gymnastic and sports 

articles for football, basketball, handball, volleyball, rugby, 

badminton, squash, tennis, table tennis, badminton, golf, 

athletics, running, dance, yoga, fitness, water sports 

(swimming, diving, boating, windsurfing, water skiing), 

beach games and games of skill, mountain sports (skiing, 

snowboarding, hiking, climbing), horse riding, combat 

sports, rollerblading, skateboarding, cycling, namely; Sleighs 

[sports articles], Skeletons [sports articles], Slingshots 

[sports articles], Sleds [sports articles], Shin protectors 

[sports articles], Forearm guards [sports articles], Duck 
blinds [sports articles], Target launchers [sports articles], 

Leg weights [sports articles], Golf flags [sports articles], 

Curling brooms [sports articles], Spring boards [sports 

articles], Knee guards [sports articles], Elbow guards [sports 

articles], Belts (Weight lifting -) [sports articles], Men's 

athletic supporters [sports articles], Protective supports for 

shoulders and elbows, Gymnastic benches, Gymnastics 

rings, Gymnastic parallel bars, Beams, Gymnastic uneven 

bars, Clubs for gymnastics, Rhythmic gymnastics ribbons, 

Balance beams [for gymnastic], Ropes for rhythmic 

gymnastics, High bars for gymnastics, Hoops for rhythmic 
sportive gymnastics, Ribbons specially adapted for rhythmic 

sportive gymnastics, exercise treadmill, treadmill for 

physical exercise, running treadmill stand, benches for sports 

use, exercise benches, bodybuilding apparatus.  

ي، وتحديداً الزالجات والمقالع أدوات الجمباز والرياضة للتدريب البدن

والهياكل وواقيات المرافق وأعالم الجولف وأثقال األرجل والقاذفات ومخابئ 

الصيد ومنصات الوثب وواقيات السيقان وواقيات الركب ومكانس الجليد 
للعبة الكيرلينغ وواقيات الساعد وأحزمة رفع األثقال ودعامات للرياضيين 

كواع؛ مستلزمات الجمباز والرياضة للعب كرة ودعامات واقية لألكتاف واأل

القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والرجبي والريشة واالسكواش 

والتنس وطاوالت التنس والريشة والجولف وألعاب القوى والركض والرقص 

واليوغا واللياقة والرياضات المائية )السباحة والغوص وركوب الزوارق 

واسطة الرياح والتزلج على المياه( وألعاب الشاطئ والتزلج على الماء ب

وألعاب المهارة والرياضات الجبلية )التزلج والتزلج على الثلج والمشي 

لمسافات طويلة والتسلق( وركوب الخيل والرياضات القتالية والتزلج 
والتزحلق وركوب الدراجات، تحديدا عربات جليد ]أدوات رياضية[ 

ياضية[ والمقاليع ]أدوات رياضية[ والزالجات وزالجات الجليد ]أدوات ر

]أدوات رياضية[ وواقيات قصبة الساق ]أدوات رياضية[ وواقيات الساعد 

]أدوات رياضية[ وكمائن االختباء لصيد البط ]أدوات رياضية[ وقاذفات 

الهدف ]أدوات رياضية[ وثقاالت األرجل ]أدوات رياضية[ وأعالم لعبة 

مكانس المسح للعبة الكرلنغ ]أدوات رياضية[ الغولف ]أدوات رياضية[ و

وألواح الوثب ذات النوابض]ادوات رياضية[ وواقيات الركب ]أدوات 

( ]أدوات -رياضية[ وواقيات المرفق ]أدوات رياضية[ وأحزمة )رفع أثقال 
رياضية[ ومستلزمات الدعم الرياضية للرجال ]أدوات رياضية[ ودعامات 

اعد الجمباز وحلقات الجمباز وقضبان متوازية واقية لألكتاف واألكواع ومق

للجمباز والعوارض وقضبان متفاوتة االرتفاع للجمباز وعصي الرقص 

اإليقاعي للجمباز وشرائط الجمباز اإليقاعي وعوارض التوازن ]للجمباز[ 

وحبال للجمباز اإليقاعي وقضبان عالية للجمباز وأطواق للجمباز الرياضي 

خصيًصا للجمباز الرياضي اإليقاعي.، وأجهزة  اإليقاعي وشرائط مهيأة

المشي للتدريب وأجهزة المشي للتدريب البدني ومناصب ألجهزة الجري 

 ومقاعد لالستخدام في ممارسة الرياضة ومقاعد التمرين وأجهزة بناء الجسم. 

 

 

 

 

 

 

Date of 28/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: روب جو سبورتج 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

، 88829ي ال فاليسي، افينيو د 25

 ساسيناجي، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179452 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179452 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ring games, dice, bladders of balls for games, dolls' feeding 

bottles, rackets, quoits, chessboards, foosball tables, tricycles 

for infants toys , pumps specially adapted for use with balls 

for games, carnival masks, toy figures, conjuring apparatus, 

balls for games, marbles for games, targets, gloves for 

games, controllers for toys, stuffed toys, skittles games , 

punching bags, board games, chess games, tables for table 
tennis, teddy bears, playing balls, swimming pools play 

articles , apparatus for games, counters discs for games, 

arcade video game machines, jigsaw puzzles, scooters toys , 

building blocks toys , caps for pistols toys , toys for pets, 

flying discs toys , rocking horses, puppets, Christmas trees of 

synthetic material, machines for physical exercises, 

waterskis, video game machines, remote-controlled toy 

vehicles, toy pistols, parlor games, mobiles toys , batting 

gloves accessories for games , practical jokes novelties , toy 

air pistols, bows for archery, boxing gloves, drones toys , 

body-building apparatus, bats for games, backgammon 

games, mah-jong, portable games with liquid crystal 
displays, candle holders for Christmas trees, toy robots, 

plush toys with attached comfort blanket, toy models, 

matryoshka dolls, play balloons, building games, parlour 

games, masks playthings , dominoes, spinning tops toys , 

shuttlecocks, dolls' houses, toys*, marionettes, playing cards, 

joysticks for video games, rattles playthings , dolls' beds, toy 

vehicles, toy vehicles, stationary exercise bicycles, archery 

implements, swings, games*, billiard balls, baby gyms, 

kaleidoscopes, controllers for game consoles, protective 

films adapted for screens for portable games, scale model 

vehicles, billiard tables, flippers for swimming 

ألعاب حلقية, النرد, أكياس كرات هوائية للعب, زجاجات اإلرضاع للدمى, 

مضارب التنس, حلقات رمي, رقع شطرنج, طاوالت لعبة كرة القدم 

ألطفال المصغرة التي لها مقابض تحريك, الدراجات ثالثية العجالت ل

)ألعاب(, مضخات النفخ المعدة خصيصاً لالستخدام مع كرات اللعب, أقنعة 

المهرجانات, الدمى على شكل شخصيات, أدوات ألعاب خفة اليد, كرات 
للعب, كرات رخامية أو زجاجية للعب, األهداف, قفازات لأللعاب, أدوات 

ب , أكياس مالكمة, التحكم باأللعاب, ألعاب المحشوة, لعبة القناني الخشبية ألعا

األلعاب اللوحية, ألعاب شطرنج, طاوالت لعبة تنس الطاولة, الدُمى على شكل 

دببة, كُرات اللعب, برك سباحة أدوات لعب , أجهزة األلعاب, عدادات 

أقراص للعب, أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة, أحاجي الصور المتقطعة, 

ب , كبسوالت للمسدسات لعب دراجات الدفع بالرجل )ألعاب(, قوالب بناء لع

, األلعاب للحيوانات األليفة, أقراص طائرة ألعاب , األحصنة الهزازة, دُمى 

متحركة, أشجار زينه كمواد إصطناعية, آالت للتمارين البدنية, زالجات 
مائية, آالت ألعاب الفيديو, ألعاب المركبات المشغلة عن بعد, مسدسات لعب, 

لعب , قفازات مضارب البيسبول ملحقات لأللعاب  ألعاب منزلية, هواتف نقالة

, ألعاب المقالب )ألعاب مبتكرة(, ألعاب مسدسات الهواء, أقواس للرماية, 

قفازات مالكمة, الطائرات بدون طيار )ألعاب(, أجهزة بناء األجسام, 

مضارب للعب, ألعاب النرد الزهر , لعبة تجميع قطع الرموز واألشكال 

لة مع شاشات الكريستال السائل, حامالت شموع مهجونغ, ألعاب محمو

لشجرة عيد الميالد, دمى الرجال اآلليين, الدمى المخملية المحشوة المتصلة 

ببطانيات تبعث على الراحة النفسية عند استعمالها, نماذج األلعاب, الدمى 
الخشبية الملونة متفاوتة األحجام, بَالونات اللعب, ألعاب البناء, ألعاب 

ت, األقنعة )دمى(, لعبة الدومينو, لعبة الدوامة لعب , كرات الريشة, الردها

بيوت الدمى, األلعاب, دُمى متحركة, ورق اللعب, أجهزة التحكم أللعاب 

الفيديو, خشخيشات أدوات لعب , أسرة الدمى, ألعاب على شكل مركبات, 

وات ألعاب على شكل مركبات, دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية, أد

الرماية بالقوس, أرجوحات, األلعاب, كرات بلياردو, حجرات اللعب 

المصغرة للرضع, نواظير األشكال, أدوات التحكم بأجهزة األلعاب , األغشية 

الواقية المخصصة لشاشات أجهزة األلعاب المحمولة, ألعاب نماذج المركبات 
 المصغرة, طاوالت البلياردو, زعانف للسباحة

 

 

 

 

 

 

  
  

Date of 18/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2021  

eaaN tpac lppA: Mohammad Barakat Rubin 

Deeb AlBakri 

 اسم طالب التسجيل: "محمد بركات" روبين ديب البكري

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ammn / almadinah altibiya ST. عنوان طالب التسجيل  عمان شارع المدينه الطبية 

Applicant for 

Correspondence 
 712229- 11171 Ammn / 

almadinah altibiya ST. 

عمان شارع المدينه  11171 -712229  

 الطبية

ليغعنوان التب  

Trademark 179253 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179253 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and 
sporting articles; decorations for Christmas trees; fishing tackle; 
rods for fishing; theatrical masks; carnival masks; dolls' houses; 
climbers' harness; novelties toys for parties; gloves for games; 
baseball gloves; boxing gloves; fencing gloves; golf gloves; 
puppets; body training apparatus; Christmas trees of synthetic 
material; bladders of balls for games; elbow and knee guards 
[sports articles]; kites; rattles [playthings]; kaleidoscopes; rocking 

horses; building games; amusement machines, automatic and coin 
operated; playing cards; teddy bears; dolls; dolls' clothes; toy air 
pistols ; chess games; flippers for swimming; ring games; 
Christmas tree stands; archery implements; novelty toys for playing 
jokes; play balloons; balls for games; dolls' feeding bottles; 
building blocks [toys]; bodyboards; skittles [games]; stationary 
exercise bicycles; golf bags, with or without wheels; dolls' beds; 
marbles for games; butterfly nets; swings; confetti; cups for dice; 

checkers [games]; checkerboards; darts; discuses for sports; flying 
discs [toys]; dominoes; counters [discs] for games; skis; bags 
especially designed for skis and surfboards; football tables; 
appliances for gymnastics; horseshoe games; hockey sticks; soap 
bubbles [toys]; board games; toys for pets; scale model vehicles; 
skateboards; toy mobiles; paintballs [ammunition for paintball 
guns] [sports apparatus]; artificial snow for Christmas trees 
[Artificial ]; golf clubs; skittles; billiard tables; skating boots with 

skates attached; in line roller skates; ice skates; roller skates; 
scooters [toys]; plush toys; spinning tops [toys]; pi?atas; swimming 
pools [play articles]; punching bags; jigsaw puzzles; conjuring 
apparatus; bats for games; rackets; parlor games; surfboards; 
sailboards; chessboards; sling shots [sports articles]; slides 
[playthings]; spring boards [sports articles]; water wings; sleds 
[sports articles]; toy vehicles; remote controlled toy vehicles; 
drones [toys]; camouflage screens [sports articles]; shuttlecocks. 

األلعاب والدمى وأغراض األلعاب، جهاز ألعاب الفيديو، منتجات الجمباز والرياضية، 
ميالد، صيد السمك، قضبان للصيد، أقنعة مسرحية، أقنعة زينة ألشجار عيد ال

الكرنفال، منازل الدمى، وسائل تثبيت المتسلقين، ألعاب طرافات، قفازات لأللعاب، 
قفازات البيسبول، قفازات المالكمة، قفازات المبارزة، قفازات الجولف، الدمى، جهاز 

، أكياس غشائية من الكرات تدريب الجسم، أشجار عيد الميالد من المواد االصطناعية
لأللعاب، واقيات الكوع والركبة ]المنتجات الرياضية[، الطائرات الورقية، دمى ]دمى 

اللعب[، مشكاالت، خيول هزازة، ألعاب البناء، آالت تسلية، آلية وتعمل بقطع النقود 
المعدنية، لعب الورق، دمى الدببة، الدمى، مالبس الدمى، لعبة مسدسات الهواء، 

عاب الشطرنج، زعانف للسباحة، ألعاب بالطوق، منصات شجرة عيد الميالد، أدوات أل
الرماية، أدوات ألعاب جديدة أللعاب التسلية، بالونات للعب، كرات لأللعاب، زجاجات 

تغذية الدمى، كتل بناء ]ألعاب[ ألواح للرقص على الماء، لعبة البولنج ]ألعاب[، 
لف، مع أو بدون عجالت، أسرة الدمى، الرخام دراجات تمارين ثابتة، حقائب الجو

لأللعاب، شباك الفراشة، مراجيح، حلويات، أكواب النرد، لعبة الداما ]ألعاب[، رقعات 
الشطرنج، السهام، أقراص للرياضة، أقراص تحلق ]ألعاب[ الدومينو، عدادات 

 ]أقراص[ لأللعاب، الزحافات، أكياس مصممة خصيصا للزالجات وألواح التزلج،
طاوالت كرة القدم األجهزة للجمباز، ألعاب الحدوة، العصي الهوكي، فقاعات 

الصابون ]ألعاب[ ألعاب الطاولة، لعب للحيوانات االليفة، المركبات النموذجية، لوح 
التزلج، هواتف خليوية كألعاب، كرات الطالء ]ذخيرة لمدافع كرات الطالء[ ]األجهزة 

الميالد ]اصطناعي [، نوادي الغولف، لعبة  الرياضية[، ثلج صناعي ألشجار عيد
البولنج، طاوالت البلياردو، أحذية التزلج مع الزالجات المرفقة، أسطوانة التزلج على 

الجليد على نفس الخط، الزالجات الجليدية، الواح التزحلق، الدراجات البخارية 
حمامات السباحة ]ألعاب[، ألعاب فخمة، قمم دوران مغزلي ]ألعاب[، القدور الفخارية، 

]مواد اللعب[، أكياس تثقيب، متاهات متعرجة، جهاز ألعاب خفة يد، مضارب 
لأللعاب، مضارب، ألعاب صالون، الواح التزلج على الماء، ألواح شراعية، رقاع 
الشطرنج، لقطات حبال ]منتجات رياضية[، الشرائح ]أدوات اللعب[، ألواح للقفز 

الماء، زالجات ]منتجات رياضية[، السيارات [منتجات رياضية[، أجنحة أللعاب 
اللعبة، سيارات لعبة يتم التحكم فيها عن بعد، طائرات بدون طيار ]ألعاب[، شاشات 

 التمويه ]المنتجات الرياضية[، شطكوك كرة خفيفة من الفلين.

 

 

 

 

 

 

  
  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: Industria De Diseno Textil , 

S.A.(Inditex, S.A.)  

اندستريا دي ديزينو تكستايل ، اس . ايه. 

 )انديتكس اس. ايه.( 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Spain الطالبجنسية  اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A Coruna ) , Spain 

افنيدا دي ال ديبوتاسيون، ايديفيسيو 

تيكسو )أ كورونا (، آر 27251انديتكس، 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغتبعنوان ال  

Trademark 179280 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179280 الصنف 
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 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games; toys; dolls; dolls' clothes; dolls' clothing accessories; 

dolls' houses; doll house furniture; playhouses for children; 

bean bag dolls; costume masks; toy figures; playsets for 
action figures; stuffed toys; puppets; toy imitation cosmetics; 

parlour games; toys adapted for educational purposes; 

electronic educational teaching games; toy clocks and 

watches; electronic toys; hand held electronic video games; 

freestanding video games apparatus; electronic amusement 

apparatus incorporating a liquid crystal display; protective 

carrying cases specially adapted for handheld video games; 

clockwork toys; building games; building blocks [toys]; 

mosaic puzzles; skill and action games; chess games; board 

games; wind up toys; magic tricks; playing cards; musical 

toys; toy musical boxes; toy record cassette players; bathtub 
toys; infants' swings; multiple activity toys for babies; toy 

snow globes; marbles for games; spinning tops [toys]; 

novelty toys for parties; party favor hats; toy horns; 

halloween masks; carnival caps; toys incorporating money 

boxes; inflatable toys; bouncy castles; inflatable bath toys; 

bubble making wand and solution sets; kites; toy buckets and 

spades; swimming rings; toy furniture; play tents; play mats 

incorporating infant toys [playthings]; toy bicycles; ride on 

toy vehicles; model vehicles; scooters [toys]; toy cars; toy 

lorries; toy model hobbycraft kits; water squirting toys; 

gymnastic and sporting articles; rubber balls; balls for 

games; soccer balls; basketballs; baseball balls; beach balls; 
bowling balls; tennis balls; tables for table tennis; golf balls; 

golf gloves; gloves for games; gloves made specifically for 

use in playing sports; baseball bats; hockey pucks; roller 

skates; snowboards; wakeboards; bags especially designed 

for skis and surfboards; protectors for elbows for use when 

riding bicycles [sports articles]; sling shots [sports articles]; 

targets; punching bags; shuttlecocks; flying discs [toys]; 

paper party favours; paper hats [party novelties]; streamers 

[party novelties]; decorations for christmas trees; toy putty; 

christmas stockings; toy jewellery; toy cookware; toy sewing 

sets.  

ألعاب، لعب، دمى، مالبس الدمى، إكسسورات مالبس الدمى، نماذج مصغرة 

لبيوت الدمى، أثاث لبيوت الدمى، بيوت اللعب لألطفال، أكياس كبيرة الحجم 
ب، مجموعة لعب لتماثيل الشخصيات للعب، أقنعة لألزياء، تماثيل لع

الخيالية، ألعاب محشوة، دمى، ألعاب على هيئة مواد تجميل، ألعاب لوحية، 

ألعاب مخصصة لألغراض التعليمية، ألعاب تعليمية إلكترونية، ساعات حائط 

وساعات جيب على هيئة ألعاب، ألعاب إلكترونية، ألعاب فيديو إلكترونية 

ب فيديو منفصلة، أجهزة تسلية إلكترونية تشتمل محمولة يدويا، أجهزة ألعا

على شاشة بتقنية البلورات السائلة، علب حاملة واقية مخصصة أللعاب 

الفيديو المحمولة يدويا، ألعاب تتحرك بزنبرك، ألعاب البناء، قوالب بناء 

]ألعاب[، أحاجي الفسيفساء، ألعاب المهارات واإلثارة، ألعاب الشطرنج، 
لعاب تعمل بمحرك زنبرك، ألعاب سحرية، بطاقات اللعب، ألعاب لوحية، أ

ألعاب موسيقية، صناديق موسيقى للعب، مشغالت شرائط تسجيل على هيئة 

ألعاب، ألعاب للوضع في حوض االستحمام، أرجوحات األطفال، ألعاب 

أنشطة متعددة للرضع، ألعاب كرات ثلج، كرات بلي لأللعاب، ألعاب 

فالت، قبعات زينة للحفالت، أبواق للعب، أقنعة دوامات، ألعاب مميزة للح

هالويين، قبعات الحفالت، ألعاب تتضمن صناديق نقدية، ألعاب قابلة للنفخ، 

ألعاب القفز قابلة للنفخ، ألعاب حوض االستحمام قابلة للنفخ، عصى صنع 

الفقاقيع ومجموعة محاليل صنع الفقاقيع، طائرات ورقية، سالل ومجارف 
سباحة، ألعاب على هيئة أثاث، خيم اللعب، حصر لعب ألعاب، حلقات 

تتضمن ألعاب األطفال ]أدوات اللعب[، دراجات هوائية على هيئة ألعاب، 

مركبات للعب، مركبات مصغرة، دراجات دفع ]ألعاب[، ألعاب على هيئة 

سيارات، ألعاب على هيئة مقطورات، أدوات اللعب مصغرة لممارسة 

نتجات رياضية وبدنية، كرات مطاطية، كرات الهوايات، ألعاب مائية، م

لأللعاب، كرات لعبة كرة القدم، كرات رياضة كرة السلة، كرات رياضة كرة 

السلة، كرات الشاطئ، كرات لعبة البولينج، كرات التنس، طاوالت تنس 

الطاولة، كرات الجولف، قفازات الجولف، قفازات لأللعاب، قفازات 
عب األلعاب الرياضية، مضارب مصنوعة خصيصا لالستخدام في ل

البيسبول، أقراص الهوكي، زالجات ذات عجالت، ألواح التزلج على الجليد، 

ألواح التزلج على الماء، حقائب مخصصة للزالجات وألواح التزلج على 

المياه، واقيات المرفقين لالستخدام عند ركوب الدراجات الهوائية ]منتجات 

ياضية[، أهداف تصويب، أكياس رياضية[، أدوات تصويب ]منتجات ر

الضرب لرياضة المالكمة، كرات رياضة كرة الريشة، أقراص طائرة 

]ألعاب[، هدايا ورقية، قبعات ورقية ]منتجات مميزة للحفالت[، أشرطة زينة 

]منتجات الحفالت[، زينة لشجر الكريسماس، معجون بوليمري للعب، 
اب على هيئة أدوات جوارب الكريسماس، مجوهرات على شكل ألعاب، ألع

 طهو، ألعاب على هيئة مجموعة الحياكة. 

Date of 28/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:بتاريخ ايداع الطل 28/07/2021  

eaaN tpac lppA: Clementoni S.P.A. .اسم طالب التسجيل: كليمنتوني اس.بيه.ايه 

lpc oapN ty     : Italy جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Localita Zona Industriale 

Fontenoce snc, 62019 

RECANATI (MC), Italy 

لوكاليتا زونا اندستريال فونتينوس اس ان 

 ريكاناتي )ام سي(، إيطاليا 21920سي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179223 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179223 الصنف 
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 SMIGGLE 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

| Games and playthings; children’s toys, electronic 

toys, educational toys, | infant toys, musical toys, 

plastic toys, soft toys, squeeze toys, stacking toys, 

: toy vehicles, toy cars, plush dolls, soft dolls, 

jigsaw puzzles, board games, ' card games, playing 

cards, electronic toys and equipment for playing 

electronic games; hand held video games in this 

class; hand-held units for playing electronic 

games; self-contained apparatus and instruments 

for playing games including mechanical games, 

electronic games, computerized games, battery 

operated games, games that are portable, games 

that include a built-in display, games that include a 

built-in program, games that receive one or more 

programs, hand held portable self-contained 

apparatus and instruments for playing games; 

inflatable hand, yo-yos, golf bags, golf carry bags, 

miniature villages, felt balls, inflatable balls for 

playing, bungee balls, electric train sets; billiard, 

pool and snooker balls; billiard, pool and snooker ' 

cues; billiard, pool and snooker tables and parts 

therefor; balloons, flying | discs; gymnastic and 

sporting articles; decorations for Christmas trees; | 

Christmas crackers; shaped covers, cases and 

protector sleeves for portable | game machines; 

computer steering wheels and joysticks for video 

games  

ة. ألعاب اللعب وأدوات اللعب ؛ ألعاب أطفالء ألعاب إلكتروئي

تعليمية؛ ألعاب رضع. ألعاب موسيقية. ألعاب بالستيكية؛ ألعاب 

العاب ضغط, العاب تجميع؛ مركبات لعب . سيارات لعب  ٠لينة 

ألعاب و معدات الكترونية للعب األلعاب اإللكترونية  ٠. دمى ( 

؛ العاب فيديو تحمل باليد في هذه الفنة ؛ وحدات تحمل باليد 

ترونية ؛ أجهزة وأدوات ذاتية للعب األلعاب للعب األلعاب اإللك

بما في ذلك األلعاب الميكانيكية واأللعاب اإللكترونية واأللعاب 

المحوسبة واأللعاب التي تعمل بالبطاريات واأللعاب المحمولة 

واأللعاب التي تحتوي على شاشة مدمجة وااللعاب التي تتضمن 

أو أكثر واجهزة برنامًجا مدمًجا والعاب تستقبل برنامج واحد 

وأدوات ذاتية محمولة باليد قابلة للنقل للعب األلعاب ؛ يد قابلة 

للنفخ . لعبة اليويو . أكياس للعبة الجولف . أكياس حمل للعبة 

كرات  ٠كرات من الشعر) اللباد( . ٠الجولف . قرى مصغرة 

قابلة للنفخ للعب . كرات نطاطة تحتوي على رباط مطاطي 

قم قطارات كهربانية ؛ كرات لعبة البليارد أط ١طويل ) بنجي( 

كرات لنوع من لعبة البليارد و كرات لعبة السنوكر ؛ عصي  ٠

عصي لعبة « عصي لنوع من لعبة البلياردو  ٠لعبة البليارد 

طاوالت  ٠السنوكر ؛ طاوالت لعبة البليارد واالجزاء العائدة لها 

اوالت لعبة لنوع من لعبة البليارد واالجزاء العائدة لها . ط

بالونات . أقراص طائرة ؛  ٠السنوكر واالجزاء العائدة لها 

ادوات جمباز ورياضة ؛ زخارف شجرة عيد الميالد ؛ مفرقعات 

لعيد الميالد ؛ أغطية و حافظات و أجربة ) أغطية ( حامية 

مشكلة آلالت األلعاب المحمولة ؛ عجالت توجيه أجهزة 

 الحاسوب وعصي تحكم أللعاب الفيديو.

 
 

 

 

 

 

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179366 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179366 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

| Games and playthings; children’s toys, electronic 
toys, educational toys, | infant toys, musical toys, 

plastic toys, soft toys, squeeze toys, stacking toys, : toy 

vehicles, toy cars, plush dolls, soft dolls, jigsaw 
puzzles, board games, ' card games, playing cards, 

electronic toys and equipment for playing electronic 

games; hand held video games in this class; hand-held 
units for playing electronic games; self-contained 

apparatus and instruments for playing games including 

mechanical games, electronic games, computerized 

games, battery operated games, games that are 
portable, games that include a built-in display, games 

that include a built-in program, games that receive one 

or more programs, hand held portable self-contained 
apparatus and instruments for playing games; inflatable 

hand, yo-yos, golf bags, golf carry bags, miniature 

villages, felt balls, inflatable balls for playing, bungee 
balls, electric train sets; billiard, pool and snooker 

balls; billiard, pool and snooker ' cues; billiard, pool 

and snooker tables and parts therefor; balloons, flying | 

discs; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; | Christmas crackers; shaped covers, 

cases and protector sleeves for portable | game 

machines; computer steering wheels and joysticks for 
video games  

اللعب وأدوات اللعب ؛ ألعاب أطفالء ألعاب إلكتروئية. ألعاب تعليمية؛ 
العاب  ٠بالستيكية؛ ألعاب لينة ألعاب رضع. ألعاب موسيقية. ألعاب 

ألعاب  ٠ضغط, العاب تجميع؛ مركبات لعب . سيارات لعب . دمى ( 
و معدات الكترونية للعب األلعاب اإللكترونية ؛ العاب فيديو تحمل 

باليد في هذه الفنة ؛ وحدات تحمل باليد للعب األلعاب اإللكترونية ؛ 

ك األلعاب الميكانيكية أجهزة وأدوات ذاتية للعب األلعاب بما في ذل
واأللعاب اإللكترونية واأللعاب المحوسبة واأللعاب التي تعمل 

بالبطاريات واأللعاب المحمولة واأللعاب التي تحتوي على شاشة 

مدمجة وااللعاب التي تتضمن برنامًجا مدمًجا والعاب تستقبل برنامج 
قل للعب واحد أو أكثر واجهزة وأدوات ذاتية محمولة باليد قابلة للن

األلعاب ؛ يد قابلة للنفخ . لعبة اليويو . أكياس للعبة الجولف . أكياس 

 ٠كرات من الشعر) اللباد( . ٠حمل للعبة الجولف . قرى مصغرة 
كرات قابلة للنفخ للعب . كرات نطاطة تحتوي على رباط مطاطي 

 ٠أطقم قطارات كهربانية ؛ كرات لعبة البليارد  ١طويل ) بنجي( 

ع من لعبة البليارد و كرات لعبة السنوكر ؛ عصي لعبة كرات لنو
عصي لعبة السنوكر ؛ « عصي لنوع من لعبة البلياردو  ٠البليارد 

طاوالت لنوع من لعبة  ٠طاوالت لعبة البليارد واالجزاء العائدة لها 

البليارد واالجزاء العائدة لها . طاوالت لعبة السنوكر واالجزاء العائدة 
. أقراص طائرة ؛ ادوات جمباز ورياضة ؛ زخارف بالونات  ٠لها 

شجرة عيد الميالد ؛ مفرقعات لعيد الميالد ؛ أغطية و حافظات و 

أجربة ) أغطية ( حامية مشكلة آلالت األلعاب المحمولة ؛ عجالت 
 توجيه أجهزة الحاسوب وعصي تحكم أللعاب الفيديو.

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company وع طالب التسجيلن شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5تب رقم مك-الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179367 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179367 الصنف 
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 ATHLITECH 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gymnastic and sporting articles (except for mats) 

for use in physical training, football, basketball, 

handball, volleyball, rugby, badminton, squash, 

tennis, table tennis, golf, athletics, running, water 

sports (swimming, diving, boating, windsurfing, 

water skiing), mountain sports (skiing, snowboard, 

hiking, mountain climbing), horse riding, combat 

sports, rollerskating, skateboarding, cycling.  

أدوات الجمباز والرياضة )باستثناء الحصر( الستخدامها في 

رة القدم وكرات السلة وكرات اليد وكرات التدريب البدني وك

الطائرة والرجبي والريشة واالسكواش والتنس وطاوالت التنس 

والجولف وألعاب القوى والركض والرياضات المائية )السباحة 

والغوص وركوب الزوارق والتزلج على الماء بواسطة الرياح 

تزلج والتزلج على المياه( والرياضات الجبلية )التزلج وألواح ال

على الثلج والمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال( وركوب 

الخيل والرياضات القتالية والتزلج على المزالجات ذات 

 العجالت والتزلج على األلواح ذات العجالت وركوب الدراجات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

، 88829افينيو دي ال فاليسي،  25

 ساسيناجي، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179358 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179358 الصنف 
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 WANABEE 
  

 

 

Goods/Services لتاليةمن اجل البضائع/الخدمات ا 

Gymnastic and sporting articles (except mats) for 

physical training, football, basketball, handball, 

volleyball, rugby, badminton, tennis, squash, table 

tennis, golf, athletics, running, water sports 

(swimming, diving, boating, wind surfing, water-

skiing), mountain sports (skiing, snowboarding, 

hiking, climbing), riding, combat sports, inline 

skating, skateboarding, cycling.  

أدوات الجمباز والرياضة )باستثناء الحصر( للتدريب البدني 

وكرة القدم وكرات السلة وكرات اليد وكرات الطائرة والرجبي 

واالسكواش وطاوالت التنس والجولف وألعاب  والريشة والتنس

القوى والركض والرياضات المائية )السباحة والغوص وركوب 

الزوارق وركوب األمواج بواسطة الهواء والتزلج على الماء( 

والرياضات الجبلية )التزلج والتزلج على الثلج والمشي لمسافات 

تزلج على طويلة والتسلق( وركوب الخيل والرياضات القتالية وال

مزالجات العجالت الطولية والتزلج على األلواح ذات العجالت 

 وركوب الدراجات. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA : GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 

38360, SASSENAGE, France 

، 88829افينيو دي ال فاليسي،  25

 ساسيناجي، فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Stree 

 وشركاهم للملكية الفكرية سابا  

شارع االمير  72 11184 -840553ص.ب

 شاكر بن زيد, الشميساني, عمان, األردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179357 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179357 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

action figure toys , toys   العاب شخصيات الحركة ، العاب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/08/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/08/2022  

eaaN tpac lppA: Shanab For Industrial Design   يل:اسم طالب التسج شركة شنب للتصميم الصناعي  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address abdullah Ghosheh str - amman 

jordan  

 عنوان طالب التسجيل  ش عبد هللا غوشة  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 150- 11732 abdullah Ghosheh 

str - amman jordan  

ليغعنوان التب ش عبد هللا غوشة  -عمان  11732 -150    

Trademark 179283 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 179283 الصنف 
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Goods/Services /الخدمات التاليةمن اجل البضائع 

Dried pulses; soups, bouillon; processed olives, 

olive paste; edible oils; dried, preserved, frozen, 

cooked, smoked, canned 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; Ready-made meals; 

Dried, cooked, smoked, canned and frozen ready-

made meals; Jellies, jams, compotes, tomato 

puree, pepper paste, Pickles, olive oils, Molasses 

اء، المرق؛ زيت الزيتون المعالج، عجينة البقول المجففة؛ الحس

الزيتون؛ زيوت صالحة لألكل؛ الفواكه والخضروات المجففة أو 

المحفوظة أو المجمدة أو المطبوخة أو المدخنة أو المعلبة أو 

المملحة؛ معجون الطماطم؛ المكسرات المجهزة والفواكه المجففة 

ول السوداني؛ كوجبات خفيفة، زبدة البندق قابلة للدهن وزبدة الف

الطحينة )معجون بذور السمسم(؛ البيض والبيض المسحوق؛ 

رقائق البطاطا؛ الوجبات الجاهزة؛ الوجبات الجاهزة المجففة 

والمطبوخة والمدخنة والمعلبة والمجمدة؛ هالم )جيلي(، 

مربيات، معجون أو هريس الطماطم، معجون الفلفل، المخلالت، 

 زيوت الزيتون، الدبس

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: BURCU GIDA 

KONSERVECILIK VE 

SALCA SANAYI ANONIM 

SIRKETI 

بورجو جيدا كونسيرفيجيليك في سالشا 

 سانايى انونيم شيركيتى

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kocacami Mahallesi, Eski 

Hukumet Caddesi, No:69, 

Burhaniye - Balikesir / 

TURKEY 

كوجاجيمى ماهاليسى، ايسكي هوكوميت 

باليكيسير /  -، بورهانيى 20جاديسى، نو:

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NJQ & ASSOCIATES 

P.O.Box142025- 11814 Amman, 

King Abdullah II Street 

 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179431 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179431 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hazelnuts, prepared, compotes, raisins, flavored 

nuts, flavoured nuts, hazelnuts, prepared 

بُندق، المحَضر, الفواكه المطبوخة بالسكر, زبيب, المكسرات 

 المنكهة, اللوز المنكه, بُندق، المحَضر

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : Assignment of general words and 

phrases (kings/nuts /) if they appear separately 

from the sign 

_______________________________________ا

( kings/nutsلتنازل :التنازل عن الكلمات والعبارات العامة )

 ظهرت بمعزل عن العالمة في حال

Date of 27/10/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2020  

eaaN tpac lppA: ANESCA for food industrial اسم طالب التسجيل: أنيسكا للصناعات الغذائية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman  عنوان طالب التسجيل  عمان 

Applicant for 

Correspondence 
"mohammad ameen" 

abdalrahman "mohammad 

ameen" alkailani P.O.Box1670- 

11953 amman - shmisani - 

mayasar albaruod street 

"محمد أمين" عبدالرحمن "محمد أمين"  

 -عمان  11953 -1670ص.ب الكيالني

شارع -خلف غرفة تجارة عمان -الشميساني 

 1دخلة رقم  -ميسر البارود 

ليغعنوان التب  

Trademark 179133 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  179133 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Butter; dairy and vegetable spreads mainly 

consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 

crème fraiche; oils and fats for food 

تي تتكون الزبدة ؛ منتجات األلبان والخضروات القابلة للدهن ال

أساًسا من خليط من الزبدة والزيت النباتي؛ الكريمة الطازجة؛ 

 الزيوت والدهون لألطعمة

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : The registration of this 

trademark should be in red and grey colors 

according to the print filed with the application. 

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون 

باأللوان األحمر والرمادي وذلك بموجب النموذج المودع مع 

 الطلب.

  

Date of 11/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/02/2021  

eaaN tpac lppA: Arla Foods amba اسم طالب التسجيل: آرال فودز اي ام بي اي 

lpc oapN ty     : Denmark جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل جنبيةشركة ا 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address S?nderh?j 14 8260 Viby J 

Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  فايبي جيه الدنمارك 8129 25سونديرهوج 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179461 Class 29 29 قم العالمة التجاريةر 179461 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Butter; Butter (Chocolate nut—); Butter (Cocoa—

); Butter (Coconut—); Butter (Peanut—); 

Buttercream; Cheese; Curd; Fruit, preserved; Fruit 

pulp; Juices (Vegetable —) for cooking; Kefir 

[milk beverage]; Milk; Milk beverages [milk 

predominating]; Milk products; Milk shakes; Soya 

milk [milk substitute]; Tomato juice for cooking; 

Tomato puree; Whipped cream; Yoghurt. 

دة لب الشوكوالتة، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، زبدة زبدة، زب

فول سوداني، كريمة الزبدة، جبنة، خثار اللبن، فواكة محفوظة، 

لب فواكة، عصير خضروات للطبخ، كفير )مشروب من اللبن 

المتخمر(، حليب، مشروب الحليب )يكون الحليب هو السائد 

يا )بديل فيها(، منتجات حليب، مخفوق الحليب، حليب الصو

الحليب(، عصير بندوره للطبخ، معجون )هريس( بندورة، قشدة 

 مخفوقة، لبن رائب )زبادي(.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming green and yellow 

colors. 

_______________________________________ا

 ة بااللوان االخضر واالصفر.شتراطات خاصة :مع المطالب

  

Date of 16/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/02/2021  

eaaN tpac lppA : Mohammed Mousa Ahmed 

Bu khamsin and Partners Co. 

شركة محمد بن موسى بن احمد بوخمسين 

 وشركاؤه

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Alahsa – Alshahareen Town – 

Main Street – Saudi Arabia 

 –الشارع العام  –قرية الشهارين  –االحساء 

 المملكة العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street, P.O.Box 921100 

Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 012299، شارع مكة، ص. ب 295رقم 

 االردن 22201عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179388 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179388 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potato and vegetable based snack foods, potato 

crisps, potato chips, dried fruits and vegetables, 

cheese based snack foods, edible oils, nut and seed 

based snack foods; trail mix containing fruit, nuts 

and vegetables, dried meats 

أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسها البطاطس والخضراوات 

ومقرمشات البطاطس ورقائق البطاطس والفواكه والخضار 

فيفة التي أساسها الجبنة والزيوت المجففة وأطعمة الوجبات الخ

الصالحه لالكل والوجبات الخفيفة التي أساسها البندق والبذور؛ 

خلطات المكسرات التي تحتوي على الفواكه والمكسرات 

 والخضراوات واللحوم المجففة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2021  

eaaN tpac lppA: Kellogg Europe Trading 

Limited 

 اسم طالب التسجيل: كيلوغ يوروب تريدينغ ليمتد

lpc oapN ty     : Ireland جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3, Dublin Airport Central 

(DAC) Dublin Airport, Dublin, 

Ireland 

، مطار دبلن الدولي )دي اي سي(، مطار 8

 دبلن، دبلن، ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 األمير شاكر بن زيد/شارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 179460 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179460 الصنف 
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 AVONMORE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Long life milk; ultra high treatment (UHT) milk; 

butter, cheese, cream and yoghurt.  

( )حليب معالج UHTحليب طويل األمد، حليب عالي المعالجة )

 بالحرارة الفائقة/البسترة(، زبدة وجبن وكريمة ولبن. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 30/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2021  

eaaN tpac lppA : GLANBIA IRELAND DAC اسم طالب التسجيل: غالنبيا ايرالند داك 

lpc oapN ty     : Ireland جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address GLANBIA HOUSE, 

KILKENNY R95 E866, Ireland 

، 822اي  07غالنبيا هاوس، كيلكيني آر 

 ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية 

 22201عمان  012299ص.ب  11192

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 179406 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179406 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat; meat, frozen; sliced meat; packaged meats; 

animal fats for food. 

، اللحوم المقطعة، اللحوم المعلبة، دهون اللحوم، اللحوم المجمدة

 حيوانية للطعام.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 07/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/06/2021  

eaaN tpac lppA: JBS S/A  اسم طالب التسجيل: اس/ايهجيه بي اس 

lpc oapN ty     : Brazil جنسية الطالب برازيل: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida Marginal Direita do 

Tiete, 500 Sao Paulo Sao Paulo 

Brazil 

ساو  799أفينيدا مارجينال ديريتا دو تيتي، 

 باولو ساو باولو البرازيل

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179225 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179225 الصنف 



245 

 

 

 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen fruits; pectin for culinary purposes; lecithin for 

culinary purposes; crystallized fruits; fruit based snack food; 

edible fats; colza oil for food; oils for food; margarine; 

flaxseed oil for food; soya bean oil for food; fat containing 

mixtures for bread slices; milk beverages, milk 
predominating; milk products; whipped cream; cheese; fatty 

substances for the manufacture of edible fats; eggs; anchovy, 

not live; crustaceans, not live; fish fillets; charcuterie; 

croquettes; liver pastes; liver pate; fish, preserved; meat, 

preserved; fish, canned; meat, canned; fish roe, prepared; 

freeze dried meat; laver, preserved; fish based foodstuffs; 

peanut butter; fruit, preserved; jams; gherkins; vegetables, 

preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; fruit, 

stewed; fruit jellies; fruit pulp; ginger jam; vegetable juices 

for cooking; marmalade; nuts, prepared; onions, preserved; 

pickles; vegetable salads; fruit salads; mushrooms, 
preserved; fruits, canned; vegetables, canned; apple puree; 

hummus; vegetable mousses; compotes; tomato paste; 

vegetable marrow paste; aubergine paste; arrangements of 

processed fruit; guacamole; freeze dried vegetables; sweet 

corn, processed; nut based spreads; vegetables, processed; 

fruit, processed; vegetable based spreads; ratatouille; soya 

milk; cabbage rolls stuffed with meat; omelets; white of 

eggs; yolk of eggs; powdered eggs; bouillon; bouillon 

concentrates; soups; vegetable soup preparations; 

preparations for making soup; pollen prepared as foodstuff; 

soya beans, preserved, for food; lentils, preserved; peas, 
preserved; beans, preserved. 

فواكه مجمدة، البكتين للطهي، الليسيثين )مادة دهنية( ألغراض الطهي، فواكه 

السكر، الوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة، الدهون الصالحة مغطاة ب

لألكل، زيت لفت )السلجم( للطعام، زيوت الطعام، السمن النباتي، زيت بذور 
الكتان للطعام، زيت فول الصويا للطعام، المخاليط التي تحتوي على الدهن 

ليب، لشرائح الخبز، مشروبات الحليب التي يسود فيها الحليب، منتجات ح

القشدة المخفوقة، الجبنة، المواد الدهنية لصنع الدهون الصالحة لألكل، 

البيض، سمك األنشوفة غير الحي، القشريات غير الحي، شرائح السمك 

الطري بدون عظم )فيليه(، اللحوم المبردة المطبوخة، كبب )معجون( لحم 

اللحوم  السمك، معجون لحم الكبد، عجينة لحم الكبد، األسماك المحفوظة،

المحفوظة، األسماك المعلبة، اللحوم المعلبة، بيوض السمك المطهوة، اللحم 

المجفف بالتجميد، أعشاب بحرية محفوظة، األطعمة التي أساسها السمك، 
زبدة الفول السوداني، الفواكه المحفوظة، المربى، خيار مخلل، الخضروات 

لفواكه المطهوة، المحفوظة، الخضروات المطبوخة، الخضروات المجففة، ا

هالم )جلي( الفواكه، لب فواكه، مربى زنجبيل، عصائر الخضروات للطبخ، 

مربى فواكه، البندق المحضر، البصل المحفوظ، المخلالت، سلطات 

الخضروات، سلطات الفواكه، الفطر المحفوظة، فواكه المعلبة، الخضروات 

مطبوخة المعلبة، هريس تفاح، الحمص، موس الخضراوات، الفواكه ال

بالسكر، رب البندوره، معجون لب الخضراوات، المتبل )معجون الباذنجان(، 

تشكيالت الفواكة المطهوة )المعالجة(، جواكامولي ]األفوكادو المهروس[، 
الخضراوات المجففة بالتجميد، الذرة الحلوة المحضرة، مستحضرات الدهن 

ة، مستحضرات التي أساسها البندق، خضروات المطهوة، الفواكة المطهو

الدهن التي أساسها الخضراوات، راتاتوي )يخنة خضار(، حليب الصويا، 

لفائف الملفوف محشوة باللحم، عجة )بيض مخفوق مقلي(، بياض بيض، 

صفار بيض، بيض مسحوق )بودرة(، المرق، مركزات مرق اللحم، 

الشوربات، مستحضرات شوربة الخضروات، مستحضرات تحضير 

ع )حبوب اللقاح( المعد كمادة غذائية، فول الصويا الشوربات، غبار طل

المحفوظة من اجل المأكوالت، العدس المحفوظة، البازيالء المحفوظة، 
 الفاصوليا المحفوظة.

Date of 07/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2021  

eaaN tpac lppA: KEWPIE KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as 

Kewpie Corporation) 

م كيوبي كابوشيكي كايشا )تتاجر ايضا باس

 كيوبي كوربوريشن(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 13, Shibuya 1 Chome, 

Shibuya Ku, Tokyo, Japan 

 كو، 2تشومي، شيبيويا 2، شيبيويا28 5

 طوكيو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179122 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179122 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. 

اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الصيد، منتجات اللحوم 

المجهزة والبقول المجففة، الحساء والمرق، الزيتون المعالج 

لحليب، الزبدة، زيوت ومعجون الزيتون، الحليب ومنتجات ا

صالحة لالكل، الفواكه والخضروات المجففة والمحفوظة 

والمجمدة والمطبوخة والمدخنة أو المملحة، معجون الطماطم، 

المكسرات المحضرة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة، بندق 

للدهن وزبدة الفول السوداني، الطحينة )معجون بذور السمسم(، 

 رقائق البطاطس.البيض والبيض المسحوق، 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 12/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/07/2021  

eaaN tpac lppA: DIMES GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

شركة ديماس المساهمة للمواد الغذائية 

 والصناعة والتجارة

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TOKAT TURHAL 

KARAYOLU 7.KM, 

TASLICIFTLIK MEVKII 

MERKEZ / TOKAT / 

TURKIYE 

.كي إم، 5توكات تورهال كارايوليو 

تاسليسيفتليك ميفكي ميركيز / توكات / 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179231 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179231 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Milk and cheese, including ghee (beef, sheep, 

goats), vegetable margarine, vegetable oils for 

food, ready cooked meals consisting primarily of 

poultry & meat, falafel. 

لضأن الحليب والجبن بما في ذلك السمن )سمن بقري وا

والماعز( والسمن النباتي والزيوت النباتية لألطعمة والوجبات 

المطهوة الجاهزة التي تتكون أساسا من الدواجن واللحوم 

 والفالفل.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: Alnatour Holding B.V .اسم طالب التسجيل: شركة الناطور هولدينغ بي.في 

lpc oapN ty     : Netherlands جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Laan van Westroijen 6, 

4003AZ, Tiel, The Netherlands 

ايه زد،  5998، 2الن فان ويسترويجين 

 تيل، هولندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179266 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179266 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate nut butter; cocoa hazelnut cream, 

hazelnut paste.  

تة، كريمة البندق بالكاكاو زبدة البندق )المكسرات( بالشوكوال

 ومعجون البندق. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming red,white,brown and 

beige colors  

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض والبني 

 يج والب

  

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: Konya Seker Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Sirketi 

شركة كونيا التجارية المساهمة لصناعة 

 السكر

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beysehir Yolu Uzeri Merkez 

Konya, TURKIYE 

 عنوان طالب التسجيل  بيشيهير يولو أوزري مركز كونيا، تركيا

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية   

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179208 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179208 الصنف 
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Goods/Services ل البضائع/الخدمات التاليةمن اج 

Dairy products; dairy based beverages and 

powders; milk; UHT (ultra high temperature) 

milk; ESL (extended shelf life) milk; condensed 

milk; labaan; milk products; milk powder; milk 

protein (milk products); protein milk; cream (dairy 

products); butter; ghee; food spreads consisting 

principally of dairy products; edible oils; edible 

fats; blends of edible oils; blends of edible fats; 

cheese; cheese products; labneh; cheese spreads; 

cheese dips; whey; yoghurt; yoghurt beverages; 

flavoured yoghurt; dessert products (dairy 

products predominating).  

منتجات األلبان، المشروبات والمساحيق اساسها منتجات األلبان، 

)معالجة درجة حرارة عالية جدا(، حليب  UHTحليب، حليب 

ESL  ذات مدة صالحية طويلة(، حليب مكثف، لبن، منتجات(

(، بروتين الحليب الحليب، حليب مسحوق بودرة )مجفف

)منتجات الحليب(، حليب بروتين، كريمة )منتجات الحليب(، 

زبدة، السمن، األطعمة القابلة للدهن تتكون أساسا من منتجات 

األلبان، زيوت صالحة لألكل، دهون صالحة لألكل، خالئط من 

الزيوت صالحة لألكل، خالئط من الدهون الصالحة لألكل، 

ة، الجبن القابل للدهن، غموس الجبن ، الجبن، منتجات الجبن، لبن

مصل اللبن، لبن الزبادي، مشروبات لبن الزبادي، لبن زبادي 

 منكه، منتجات الحلوى )منتجات األلبان السائدة فيها(. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming red, blue and gold 

colors. 

_______________________________ا________

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالزرق 

 والذهبي.

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: NEW ZEALAND MILK 

BRADS LIMITED  

 اسم طالب التسجيل: نيوزيالند ميلك براندز ليمتد 

lpc oapN ty     : New Zealand جنسية الطالب نيوزيالندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 109 Fanshawe Street, Auckland 

1010, New Zealand 

، 2929فانشاوي ستريت، أوكالند  290

 نيوزيلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179121 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179121 الصنف 



250 

 

 

ANLENE 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dairy products; dairy based beverages and powders; milk; milk 
products; milk powder; milk protein; cream (dairy products); butter; 
edible oils; edible fats; cheese; whey; yoghurt; dessert products 

(dairy products predominating); lactose free milk; non dairy milk 
substitutes; plant and vegetable based milk substitutes; soy milk 
being milk substitute; soy based beverages being milk substitutes; 
pea milk; milk made from legumes; milk of plant origin; coconut 
milk being milk substitute; coconut milk beverages; coconut milk 
for cooking; nut based milk for use as a milk substitute; almond 
milk being milk substitute; almond milk based beverages; peanut 
milk being milk substitute; cashew milk being milk substitute; 

hazelnut milk being milk substitute; cereal based milk for use as a 
milk substitute; sesame milk being milk substitute; coconut milk 
being milk substitute; oat milk; oat based beverages being milk 
substitute; rice milk being milk substitute; rice based beverages 
(milk substitutes) being liquid meal replacements; hemp milk being 
milk substitute; millet milk being milk substitute; malted milk 
being milk substitutes; malted milk beverages, milk predominating; 
chia milk (milk substitute); soya based beverages used as milk 

substitutes; yoghurt based on milk substitutes; fermented milk 
substitutes; beverages based on fermented milk substitutes; 
flavoured beverages based on milk substitutes; beverages based on 
milk substitutes flavoured with chocolate, cocoa, coffee or tea; non 
dairy milk powder; almond milk in powder form; dairy substitutes; 
dairy products based on milk substitutes; non dairy cheese; non 
dairy butter; nut butters; almond butter; powdered nut butters; 
chocolate nut butter; fruit butters; coconut butter; cacao butter for 

food; vegetable based spread; non dairy yoghurt; non dairy 
creamer; non dairy cream; cream of coconut; soya cream; desserts 
made from milk substitutes; probiotic milk based snack bars; seed 
based snack bars; nut and dried fruit based snack bars; probiotic 
almond based snack bars; probiotic dairy based snack bars; 
probiotic yogurt based snack bars; vegetable based raw food bars; 
fruit based snack food; fruit based snack bars; soya bean based 
snack food; soya based food bars; nut based snack food; nut based 
food bars; nut based meal replacement bars; nut based snack bars; 

fruit and nut based snack bars; nut and seed based snack bars; 
probiotic nut based snack bars; fruit and nut based snack bars 
featuring a chocolate coating; vegan foods consisting 
predominantly of vegetables, nuts, or dairy substitutes; vegetable 
based snack food; peas, processed; processed almonds. 

مساحيق قائمة على منتجات األلبان، حليب، منتجات منتجات األلبان، مشروبات و
األلبان، مسحوق اللبن، بروتين اللبن، كريمة )منتجات األلبان(، زبدة، زيوت صالحة 

لألكل، دهون صالحة لألكل، جبن، بروتين الواي، الزبادي، منتجات الحلويات 

ن من غير )منتجات تتضمن باألساس ألبان(، لبن خالي من الالكتوز، بدائل األلبا
منتجات األلبان، بدائل األلبان قائمة على نباتي وخضري، لبن الصويا كبديل األلبان، 

مشروبات قائمة على الصويا كبدائل لأللبان، حليب من بروتين البازالء، حليب من 
الخضروات، حليب من أصل نباتي، حليب جوز الهند كبديل للبن، مشروبات ألبان 

للطهو، حليب أساسه الجوز لالستخدام كبديل للبن، حليب جوز هند، حليب جوز الهند 
أساسه اللوز لالستخدام كبديل للبن، مشروبات قائمة على لبن اللوز، حليب من الفول 

السوداني كبديل اللبن، حليب من الكاجو كبديل للبن، حليب من الجوز كبديل للبن، لبن 
كبديل للبن، حليب من جوز  أساسه الحبوب لالستخدام كبديل للبن، حليب من السمسم

الهند كبديل للبن، حليب من الشوفان، مشروبات قائمة على الشوفان كبديل للبن، حليب 
من األرز كبديل للبن، مشروبات قائمة على األرز )كبدائل اللبن( عبارة عن بدائل 

سائلة للوجبات، حليب من بذور القنب عبارة عن بديل للبن، حليب من الذرة الرفيعة 
ديل للبن، حليب الشعير النابت كبديل للبن، مشروبات حليب الشعير النابت، تتضمن كب

باألساس اللبن، حليب من بذور الشيا )بديل للبن(، مشروبات قائمة على الصويا كبديل 
للبن، زبادي أساسه بدائل اللبن، بدائل لبن مخمر، مشروبات قائمة على بدائل اللبن 

نكهة قائمة على بدائل اللبن، مشروبات قائمة على  المخمر، مشروبات مضاف إليها
بدائل اللبن مضاف إليها نكهة الشوكوالتة، الكاكاو أو القهوة أو الشاي، مسحوق حليب 

من غير منتجات األلبان، حليب اللوز في صورة مسحوق، بدائل منتجات األلبان، 
لبان، زبد من غير منتجات األلبان قائمة على بدائل اللبن، جبن من غير منتجات األ

منتجات األلبان، معجون قابل للفرد من الجوز، معجون قابل للفرد من اللوز، معجون 
قابل للفرد من الجوز المسحوق، معجون قابل للفرد من اللوز بالشوكوالتة، معجون 

قابل للفرد من الفواكه، معجون قابل للفرد من جوز الهند، زبدة كاكاو للطعام، معجون 
أساسه الخضروات، زبادي من غير منتجات األلبان، مبيض من غير  قابل للفرد

منتجات األلبان، كريمة من غير منتجات األلبان، كريمة من جوز الهند، كريمة من 

الصويا، حلوى مصنوعة من بدائل اللبن، قضبان طعام خفيفة معززة حيوية 
بوب، قضبان طعام بروبايوتيك قائمة على الحليب، قضبان طعام خفيفة قائمة على الح

خفيفة قائمة على المكسرات والفواكه المجففة، قضبان طعام خفيفة معززة حيوية 
بروبايوتيك قائمة على اللوز، قضبان طعام خفيفة قائمة على منتجات األلبان، قضبان 

طعام خفيفة معززة حيوية بروبايوتيك قائمة على الزبادي، قضبان طعام بدون معالجة 
وات، وجبات خفيفة قائمة على الفاكهة، قضبان طعام خفيفة قائمة قائمة على الخضر

على الفاكهة، قضبان طعام خفيفة قائمة على فول الصويا، قضبان طعام قائمة على 
الصويا، وجبات خفيفة قائمة على الجوز، قضبان طعام قائمة على الجوز، قضبان 

على الجوز، قضبان طعام  بديلة للوجبات قائمة على الجوز، قضبان طعام خفيفة قائمة
خفيفة قائمة على الفواكه والمكسرات، قضبان طعام خفيفة قائمة على الجوز والبذور، 
قضبان طعام خفيفة معززة حيوية بروبايوتيك قائمة على الجوز، قضبان طعام خفيفة 

قائمة على الفواكه والمكسرات تتمثل في زينة للطعام من الشوكوالتة، أطعمة نباتية 

باألساس الخضروات أو المكسرات أو بدائل منتجات األلبان، وجبات خفيفة  تتضمن
 قائمة على الخضروات، بازالء معالجة، لوز معالج.

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: FONTERRA BRANDS ( 

SINGAPORE) PTE 

LIMITED  

 اسم طالب التسجيل: تي اي ليمتد فرونتيرا براندز) سنغابور( بي 

lpc oapN ty     : Singapore جنسية الطالب سنغافورة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 182 Cecil Street, #15-01 

Frasers Tower, Singapore 

069547 

فريزر  92-27سيسل ستريت،281#

 920755تاور،سنغافورة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان  11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179096 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179096 الصنف 



251 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beans, preserved; Bouillon; Broth; Butter; Corn 

oil; Edible oils; Garlic (Preserved ); Meat; Milk 

products; Olive oil for food; Salads (Vegetable ); 

Soup (Preparations for making ); Soup 

preparations (Vegetable ); Soups; Sunflower oil 

for food; Tomato puree; Tomato paste; Vegetable 

salads; Vegetables, cooked; Ready cooked meals 

consisting primarily of poultry; Ready cooked 

meals consisting primarily of meat; Ready cooked 

meals consisting primarily of turkey; Ready 

cooked meals consisting primarily of chicken; 

Ready cooked meals consisting wholly or 

substantially wholly of poultry; Ready cooked 

meals consisting wholly or substantially wholly of 

meat; Ready cooked meals consisting wholly or 

substantially wholly of game; Ready cooked meals 

consisting wholly or substantially wholly of 

turkey. 

الفاصوليا المحفوظة، حساء غير مركز، المرق، الزبدة، زيت 

الذرة، الزيوت الصالحة لالكل، الثوم المحفوظ، اللحوم، منتجات 

للطعام، سلطات الخضروات، مستحضرات  حليب، زيت زيتون

تحضير الشوربات )حساء(، مستحضرات شوربة )حساء( 

الخضروات، الشوربات )حساء(، زيت دوار الشمس للطعام، 

معجون )هريس/عصيدة( الطماطم، رب البندوره، سلطات 

الخضروات، الخضروات المطبوخة، وجبات جاهزة مطبوخة 

هزة مطبوخة تتكون أساسا تتكون أساسا من الدواجن، وجبات جا

من اللحوم، وجبات جاهزة مطبوخة تتكون أساسا من الديك 

الرومي، وجبات جاهزة مطبوخة تتكون أساسا من الدجاج، 

وجبات جاهزة مطبوخة تتكون كليا أو جزئيا من الدواجن، 

وجبات جاهزة مطبوخة تتكون كليا أو جزئيا من اللحوم، وجبات 

و جزئيا من الطرائد، وجبات جاهزة جاهزة مطبوخة تتكون كليا أ

 مطبوخة تتكون كليا أو جزئيا من الديك الرومي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: DELEKTIA HOLDING LTD التسجيل: اسم طالب ديليكتيا هولدنج ليميتد  

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 Abu Dhabi, UAE نوان طالب التسجيل ع أبوظبي، االمارات العربية المتحدة  

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179428 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179428 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potato chips; processed peanuts.   .رقائق البطاطس، الفول السوداني المعالج 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming orange&its shades 

and yellow colors 

_______________________________________ا

 شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته

 واالصفر

  

Date of 26/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/07/2021  

eaaN tpac lppA: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 

C.V. 

لتسجيل:اسم طالب ا جروبو بيمبو اس. ايه. بي. دي اي سي. في.  

lpc oapN ty     : Mexico جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, 

Col. Pena Blanca Santa Fe, 

Alvaro Obregon, CP. 01210, 

Mexico City, Mexico 

، كول. 2999برول.باسيو دي ال ريفورما 

بينا بالنكا سانتا في، الفارو اوبريجون، سي 

 ، مكسيكو سيتي، المكسيك92129بيه. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179228 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179228 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Yoghurt/ Yoghurt Drinks/ Labaneh/Cream / 

Processed Cheese/ White Cheeses / Cheese Sauces 

اللبن/ لبنة/شراب اللبن/الكريمة المخفوقة / األجبان المطبوخة 

 بان البيضاء / صلصات الجبن/االج

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (Cheese 

/House)if used separately from the mark 

_______________________________________ا

ل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق لتناز

 ( بمعزل عن العالمهCheese/ Houseباستعمال الكلمة )

Date of 18/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2021  

eaaN tpac lppA: Modern pyramid for Trading 

and General 

شركة هرم الحديث للتجارة والتجهيزات 

 العامة

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address city/street :Amman,king 

Abdullah II street Building NO, 

office No.214 

المدينة/الشارع عمان،شارع الملك عبدهللا 

 -الثاني

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 141036- 11814 city/street 

:Amman,king Abdullah II 

street Building NO, office 

No.214 

المدينة/الشارع  11814 -141036  

 -عمان،شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179368 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179368 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cheese  االجبان 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2021  

eaaN tpac lppA: FAREED KHALAF SONS 

COMPANY 

سجيل:اسم طالب الت شركة ابناء فريد خلف ذ.م.م  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN,Yadoudeh bridge 

umm al amad  

الب التسجيل عنوان ط عمان, جسر اليادودة، ام العمد ، االردن   

Applicant for 

Correspondence 
 1837- 11947  AMMAN  11947 -1837 المحامي ايمن ابو الحمص 

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179098 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179098 الصنف 
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Goods/Services بضائع/الخدمات التاليةمن اجل ال 

MEAT, FISH, POULTRY & GAME, META & 

FISH EXTRACTS, PRESERVED DRIED AND 

COOKED VEGETABLES AND FRUITS, jellis, 

JAMS, EGGS MILK AND EDIBLE OIL AND 

FATS, PRESERVES AND PICKLES 

اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم والسمك 

مار المحفوظة أو المجففة أو المطبوخة والهالم والخضار واألث

والمربى والبيض والحليب والزيوت والشحوم الصالحة لألكل 

 والمعلبات والمخلل

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2021  

eaaN tpac lppA: FAREED KHALAF SONS 

COMPANY 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء فريد خلف ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN,Yadoudeh bridge 

umm al amad  

 عنوان طالب التسجيل  عمان, جسر اليادودة، ام العمد ، االردن 

Applicant for 

Correspondence 
 415544- 11145 amman    415544 االستاذ ايمن ابو الحمص- 

 ش المدينة المنورة  -عمان  11145

ليغعنوان التب  

Trademark 179342 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179342 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cheese  االجبان 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : this trade mark determine by 

colors green,yellow,white,brown  

__________________________ا_____________

شتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االخضر 

 ،االصفر،االبيض،والبني 

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use the general words a 

separately from the mark 

_______________________________________ا

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 باستعمال )الكلمات العامة والوصفية (بمعزل عن العالمة

Date of 17/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/01/2022  

eaaN tpac lppA: Fareed Khalaf Sons Company  اسم طالب التسجيل: ء فريد خلف ذ.م.مشركة ابنا 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - yadoudeh bridge - 

umm al amad  

 عنوان طالب التسجيل  االردن  -ام العمد  -يادودة جسر ال -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 415544- 11145 amman    415544 االستاذ ايمن ابو الحمص- 

 ش المدينة المنورة  -عمان  11145

ليغعنوان التب  

Trademark 179341 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179341 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

potato chips   رقائق البطاطس 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/01/2022  

eaaN tpac lppA: M. Haddad & Sons Co   اسم طالب التسجيل: شركة مذيب حداد واوالده 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ZERKA, - wasfi al-tal st  عنوان طالب التسجيل  وصفي التل  الزرقاء, ش 

Applicant for 

Correspondence 
 1195- 13110 ZERKA, - wasfi 

al-tal st  

ليغعنوان التب الزرقاء, ش وصفي التل  13110 -1195    

Trademark 179374 Class 29 29 مة التجاريةرقم العال 179374 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Preserved legumes, broth, cheese, corn oil, dates, 

jams, canned me.at, tahini, potato chips, olive oil, 

meat, fish, poultry, game bird and animals, meat 

extracts, fruits, preserved, dried and cooked 

vegetables, jelly, jams and fruit sauces, eggs, milk 

,Oils and greases intended for feeding. 

بقول محفوظه مرق جبنه.زيت الذرة. تمور مربيات لحوم معلبه. 

البطاطا .زيت الزيتون اللحوم االسماك الطيور الداجنه 

وحيوانات وطيور الصيد مستخلصات اللحوم الفواكه 

فواكهة الخضروات المحفوظه والمجففه والمطهيه جيلي ال

المربيات وصلصات الفواكه البيض والحليب الزيوت والشحوم 

 المعده للتغذيه.

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

Date of 15/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA: Jobran For Food Stuff Trade 

Co 

 اسم طالب التسجيل: غذائية شركة جبران لتجارة المواد ال

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 226- 11192 amman -jordan 226- 11192  التسجيل عنوان طالب  االردن -عمان  

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman -jordan    226- 11192  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179302 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179302 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Almonds, ground; arrangements of processed fruit; 

berries, preserved; candied nuts; dates; fruit, 

preserved; fruit chips; fruit based snack food; low 

fat potato chips; nuts, prepared; olives, preserved; 

peanut butter; peanuts, prepared; potato crisps/ 

potato chips; potato fritters; potato flakes; raisins; 

seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; 

vegetables, dried. 

لوز مطحون، تشكيلة من الفواكه المعالجة، عليق محفوظ، 

مكسرات محالة، تمور، فاكهه محفوظة، رقائق الفاكهة، وجبات 

الطعام الخفيفة أساسها الفواكه، رقائق البطاطس قليلة الدهن، 

المكسرات المعالجة، الزيتون المحفوظ، زبدة الفول السوداني، 

الهشة/ رقائق البطاطس،  فول سوداني معالج، رقائق البطاطس

فطائر بطاطاس مقلية، قشارات البطاطس، الزبيب، بذور 

 معالجة، بذور دوار الشمس المعالجة، الخضراوات المجففة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2021  

eaaN tpac lppA: Zeidan & Co. S.A.R.L. اسم طالب التسجيل: زيدان أند كو ش.م.م 

lpc oapN ty     : Lebanon جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bchamoun, 4188, Mount 

Lebanon, Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  ، جبل لبنان، لبنان5288بشامون، 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179227 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 179227 الصنف 



260 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aromatic preparations for food; iced tea; tea-

based beverages; coffee-based beverages; 

cocoa-based beverages; biscuits; cookies; cakes; 

chocolate; confectionery; popcorn; ice cream; 

pancakes; sandwiches; pizzas; puddings; meat 

pies; custard; fruit jellies [confectionery]; 

frozen yoghurt [confectionery ices]; chocolate 

mousses; dessert mousses [confectionery]; 

crème brulee; rice cakes; cereal-based snack 

food; miso; condiments; vinegar; ketchup 

[sauce]; tomato sauce; mayonnaise; soya sauce; 

dressings for salad; meat gravies; marinades; 

natural sweeteners; glucose for culinary 

purposes; cooking salt; sesame seeds 

[seasonings]; spices; allspice; mustard meal; 

mustard; garden herbs, preserved [seasonings]; 

pasta; cereal preparations; macaroni; freeze-

dried dishes with the main ingredient being 

rice; freeze-dried dishes with the main 

ingredient being pasta; almond paste; 

chocolate-based spreads; chocolate spreads 

containing nuts; noodle-based prepared meals; 

cake powder; pasta sauce; gluten prepared as 

foodstuff. 

شروبات التي المستحضرات العطرية للطعام، الشاي المثلج، الم

أساسها الشاي، المشروبات التي أساسها القهوة، المشروبات 

التي أساسها الكاكاو، البسكويت، البسكويت المحلي )الكوكيز(، 

الكعك، الشوكوالتة، الحلويات، البوشار، البوظة، فطائر محالة 

)بانكيك(، الشطائر )السندويشات(، البيتزا، حلوى البودينغ 

حم، الكاسترد، جلي فواكه ]حلويات[، لبن )المهلبية(، فطائر ل

مجمد ]حلويات مثلجة، حلوى الشوكوال المجمدة، الحلوى 

المبردة )حلويات(، كاستر محلى بالكراميل، كعك األرز، 

الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب، عجينة فول الصويا، 

توابل، الخل، كاتشب صلصة، صلصة البندورة، المايونيز، 

توابل السلطة، صلصات مرق اللحم،  صلصة الصويا،

المخلالت، محليات طبيعية، غلوكوز ألغراض الطهو، ملح 

الطعام، بذور السمسم توابل، البهارات، فلفل حلو، دقيق 

الخردل، الخردل، أعشاب الحدائق المحفوظة توابل، المعكرونة 

)باستا(، مستحضرات الحبوب، معكرونة، الوجبات المجففة 

كون المكون الرئيسي فيها األرز، الوجبات بالتجميد التي ي

المجففة بالتجميد التي يكون المكون الرئيسي فيها المعكرونة 

)باستا(، عجينة لوز، المواد القابلة للدهن التي أساسها 

الشوكوالتة، المواد المصنوعة من الشوكوالتة القابلة للدهن 

المحتوية على البندق، الوجبات الجاهزة التي أساسها 

معكرونة الرفيعة )النودلز(، مسحوق )بودرة( الكعك، صلصة ال

 معكرونة الباستا،

 الغلوتين المحضر كمواد غذائية.

Date of 07/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2021  

eaaN tpac lppA: KEWPIE KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as 

Kewpie Corporation) 

كيوبي كابوشيكي كايشا )تتاجر ايضا باسم 

 كيوبي كوربوريشن(

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Japan جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 13, Shibuya 1 Chome, 

Shibuya Ku, Tokyo, Japan 

كو،  2تشومي، شيبيويا 2، شيبيويا28 5

 طوكيو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية   

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179123 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179123 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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, simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame 
seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish 

pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough 
coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based on dough]; 
desserts based on dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskul [Turkish 
pudding]; 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. Vinegar, 
carbonate, black pepper, red pepper, oregano, sesame, cumin, 
cinnamon, clove, dried mint, meatball spice, coconut, blackcurrants, 

citric acid, ketchup, mayonnaise; lokum (Turkish delight) 

القهوة، الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ المشروبات التي اساسها 
ئر الشوكوالته؛ الباستا )المعكرونة(، قطع صغيرة من العجين المحشوة )فطا

الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ 
الحلويات أساسها الدقيق والشوكوالتة؛ خبز، سيميت )كعك تركي على شكل حلقة 

مغطاة ببذور السمسم(، بوجاجا )كعك تركي(، بيتا )فطيرة تركية(، شطائر أو 
ك أو كيك، بقالوة )حلويات اساسها سندويشلت، كاتمر )معجنات تركية(، فطائر، كع

العجين مغلفة بالقطر(؛ قطايف؛ الحلويات اساسها العجين مغلفة بالقطر أو الشراب؛ 

حلوى البودينغ، الكسترد، كازانديبي )حلويات التركية(، حلوى البودينغ من األرز، 
ت كشكول )حلويات التركية(؛ العسل، غراء النحل لالستهالك البشري، العكبر لغايا
الطعام؛ التوابل للمواد الغذائية، فانيال )منكهات(، بهارات، الصلصات )التوابل(، 
صلصة الطماطم؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ طحين، سميد، نشا للطعام؛ السكر، 
مكعبات السكر، السكر المسحوق؛ الشاي، الشاي المثلج؛ الحلويات، الشوكوالته، 

شكل رقائق )ويفر(؛ علكة المضغ؛ بوظة  البسكويت، البسكويت الهش، البسكويت على
)أيسكريم(، مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛ األغذية الخفيفة اساسها الحبوب، الفشار أو 
البوشار، مسحوق الشوفان، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، القمح المجهز لالستهالك 

شري، البشري، الشعير المسحوق لالستهالك البشري، الشوفان المجهز لالستهالك الب
حبوب الجاودار المجهزة لالستهالك البشري، األرز؛ دبس للطعام؛ الخل، الكربونات، 

الفلفل األسود، الفلفل األحمر، زعتر األوريجانو، السمسم، الكمون، القرفة، القرنفل، 

النعناع المجفف، توابل كرات اللحم، جوز الهند، العنب األسود بدون بذرة )الكشمش(، 
 اتشب، المايونيز؛ حلقوم )حلوى تركية(حامض الستريك، الك

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: BURCU GIDA 

KONSERVECILIK VE 

SALCA SANAYI ANONIM 

SIRKETI 

جيدا كونسيرفيجيليك في سالشا  بورجو

 سانايى انونيم شيركيتى

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kocacami Mahallesi, Eski 

Hukumet Caddesi, No:69, 

Burhaniye - Balikesir / 

TURKEY 

كوجاجيمى ماهاليسى، ايسكي هوكوميت 

باليكيسير /  -، بورهانيى 20جاديسى، نو:

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NJQ & ASSOCIATES 

P.O.Box142025- 11814 Amman, 

King Abdullah II Street 

 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179441 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179441 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biscuits and Cakes. .البسكويت والكعك 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming brown & its' shades, 

black and white colors. 

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البني ودرجاته واالسود 

 واالبيض.

  

Date of 18/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/01/2021  

eaaN tpac lppA: United Food Industries Corp. 

Ltd. Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة الصناعات الغذائية المتحدة المحدودة

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3654, Riyadh 11481 Kingdom 

of Saudi Arabia 

المملكة العربية  22582، الرياض 8275

 السعودية

  عنوان طالب التسجيل

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

بناية  مبنى مجموعة طالل أبوغزالة 11192

 ، شارع مكة، 295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179403 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179403 الصنف 



263 

 

 

 

 
 

Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

soya sauce; vinegar; Oyster sauce [condiment]; 

soya bean paste [condiment]; chicken essence 

powder [condiments]; Monosodium glutamate 

used as a flavor enhancer for food; ketchup 

[sauce]; chowchow [condiment]; spices; soy 

sauce; Douchi (fermented black soybeans); 

condiments; Sauces; seasonings; Sauces 

[condiments]; meat gravies; relish [condiment]; 

cooking salt; white sugar; brown sugar; 

Crystallized rock sugar; cube sugar; sugar; cereal 

preparations; rice; Wheat flour; Dried noodles; 

Noodles; Instant noodles; Instant rice; Boxed 

lunches consisting of rice, with added meat, fish or 

vegetables; Cereal-based snack food; Rice-based 

snack food; Honey; Starch for food; Tea-based 

beverages; Bread; yeast; food flavorings, other 

than essential oils; meat tenderizers for household 

purposes; candies; coffee flavorings; tea; Edible 

ices; Preparations for stiffening whipped cream; 

gluten prepared as foodstuff; Hot pot seasonings. , 

صلصة الصويا؛ خل؛ صلصة المحار ]بهار[؛ معجون فول 

وق جوهر الدجاج ]بهارات[؛ غلوتامات الصويا ]بهار[؛ مسح

أحادية الصوديوم تستخدم كمحسن نكهة للطعام؛ كاتشب 

]صلصة[؛ تشاو تشاو ]بهار[؛ توابل؛ صلصة الصويا؛ دوشي 

)فول الصويا األسود المخمر(؛ بهارات؛ صلصات؛ خليط 

التوابل؛ صلصات ]بهارات[؛ مرق اللحم؛ مذاق ]بهار[؛ ملح 

ني؛ سكر صخري متبلور؛ مكعب الطبخ؛ سكر أبيض؛ سكر ب

سكر؛ سكر؛ مستحضرات الحبوب؛ أرز؛ دقيق القمح؛ 

المعكرونة المجففة؛ المعكرونة؛ المكرونة سريعة التحضير؛ أرز 

سريع التحضير؛ وجبات غداء معلبة تتكون من أرز مع إضافة 

لحوم أو سمك أو خضروات؛ أطعمة خفيفة قائمة على الحبوب؛ 

عسل؛ نشاء للطعام؛ مشروبات أساسها وجبات خفيفة من األرز؛ 

الشاي؛ خبز؛ خميرة؛ المنكهات الغذائية، بخالف الزيوت 

األساسية؛ مغرضات اللحوم لألغراض المنزلية؛ حلوى؛ نكهات 

القهوة؛ شاي؛ جليد صالح لألكل؛ مستحضرات لتقوية الكريمة 

 المخفوقة؛ غلوتين معد كمواد غذائية؛ توابل القدر الكانوني. ,

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2021  

eaaN tpac lppA : Foshan Haitian Flavouring & 

Food Co., Ltd. 

فوشان هايتيان فاليفورينغ آند فود كو.، 

 ليمتد.

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City, Guangdong Province, 

CHINA 

، وين شا رود فوشان سيتي، 22نمبر. 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179337 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179337 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago; Flour; breakfast cereals; 

cereal biscuits; cereal bars; cereal-based energy bars; cereal-

based snacks; Bread; Pastries; Chocolate confectionery 

containing pralines; Snack foods consisting principally of 

confectionery; Chocolate for confectionery and bread; Non-

medicated confectionery in jelly form; Chocolate candies; 
Flour confectionery; Prepared desserts [confectionery]; 

Confectionery items coated with chocolate; Candy coated 

confections; Truffles [confectionery]; Edible ices; Honey; 

Golden syrup; Yeast; Baking powder; Salt; Mustard; 

Vinegar; Sauces [condiments]; Spices; Ice for refreshment; 

Biscuits; Aperitif biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; 

Chocolate; Chocolate based products; Candy bars; 

Chocolates; Bonbons made of sugar; Sweetmeats [candy]; 

Marzipan; Extruded food products made of wheat; Extruded 

food products made of rice; Extruded food products made of 

maize; Popcorn; Waffles; Coffee; Tea; Artificial coffee  

الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ حبوب اإلفطار، البسكويت 

من الحبوب، ألواح الحبوب، ألواح منح الطاقة التي أساسها الحبوب، األغذية 

الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ حلويات الشوكوال التي 

تتضمن حلوى اللوز؛ الوجبات الخفيفة التي تحتوي بشكل أساسي على 
الحلويات؛ الشوكوالتة للحلويات والخبز؛ الحلوى غير الطبية على شكل 

هالم؛ حلوى الشوكوالتة؛ حلوى الطحين؛ الحلوى الجاهزة )حلويات(؛ 

الحلويات المغطاة بالشوكوالتة؛ الحلويات المغطاة بالسكر؛ الكمأ )حلوى(؛ 

مثلجات القابلة لألكل؛ العسل؛ قطر السكر؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ ال

الخردل؛ الخل؛ صلصات ]توابل[؛ البهارات؛ الثلج للمرطبات المنعشة؛ 

البسكويت؛ البسكوت فاتح الشهية؛ الويفر الملفوف )بسكويت(؛ الكعك؛ 

التة؛ الشوكولتةا؛ منتجات اساسها الشوكالتة؛ ألواح من الحلوى؛ الشوكو

حلوى البنبون المصنوعة من السكر؛ حلويات سكرية؛ حلوى اللوز والسكر؛ 
منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من القمح؛ منتجات الطعام المشكلة 

المصنوعة من األرز؛ منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من الذرة؛ 

 البوشار؛ كعكة الوفل؛ القهوة؛ الشاي؛ القهوة االصطناعية 

 

Priority claim: Claim Country : DE 

Claim No : 302020252507.9 

Claim Date : 2020-12-30 

 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 891919171795.0رقم االدعاء : 

 89-21-1919تاريخ االدعاء : 

________________________________________  
Special condition : The registration of this trademark should 

be in blue and brown colors according to the print filed with 

the application. 

 

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق 

 والبني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

  

Date of 21/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2021  

eaaN tpac lppA: Bahlsen GmbH & Co. KG اسم طالب التسجيل: باهلسين جي ام بي اتش اند 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 Podbielskistrasse 11, 30163 

Hannover, Germany 

هانوفر،  89228، 22بودبيلسكيشتراسه 

 المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179454 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179454 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 

chocolate based beverages; pasta, stuffed 

dumplings, noodles; pastries and bakery products 

based on flour, namely, bread, phyllo dough, patty, 

rusk, muffin, pastry, cracker, breadstick; desserts 

based on flour and chocolate; bread, pasties, pita, 

sandwiches, pies, cakes; desserts based on dough 

coated with syrup; puddings, custard, rice 

pudding; 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. , 

القهوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ 

المشروبات التي اساسها الشوكوالتة؛ المعكرونة الباستا 

بية المحشوة والمعكرونة النودلز؛ المعجنات ومنتجات والزال

المخابز المصنوعة من الدقيق والمعني بها الخبز وعجينة الفيلو 

والفطيرة والبقسماط والكعك والمعجنات والبسكويت واصابع 

الخبز.؛ الحلويات المصنوعة من الدقيق والشوكوالته؛ الخبز، 

لكعك والكيك؛ الحلويات الفطائر، بيتا، السندويشات ، الفطائر ، ا

على أساس العجين المغلفة باالشربة؛ البودينغ والكاسترد وبودنج 

األرز؛ العسل، شمع النحل لالستهالك البشري، البروبوليس 

لألغراض الغذائية؛ توابل للمواد الغذائية والفانيليا )المنكهات( 

والبهارات والصلصات )التوابل( وصلصة الطماطم؛ الخميرة 

ج بودر؛ الدقيق والسميد والنشا للطعام؛ السكر ومكعبات والبيكن

السكر والسكر البودرة؛ الشاي والشاي المثلج؛ الحلويات 

والشوكوالته والبسكويت والمقرمشات والويفر؛ علكة؛ آيس 

كريم، مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛ الوجبات الخفيفة القائمة على 

ذرة، حبوب الحبوب، الفشار، الشوفان المسحوق، رقائق ال

اإلفطار، القمح المعالج لالستهالك البشري، الشعير المسحوق 

لالستهالك البشري، الشوفان المعالج لالستهالك البشري، 

 الجاودار المعالج لالستهالك البشري، األرز؛ دبس للطعام. ,

  

Date of 15/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/03/2021  

eaaN tpac lppA: Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim Sirketi 

التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت 

 انونيم شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل اجنبية شركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4. Organize Sanayi Bolgesi, 

83409 Nolu Cadde No: 8, 

Sehitkamil - Gaziantep / 

Turkey 

 88590. اورغانايزي سانايى بولجيسي، 5

غازيانتيب  -، شهيتكاميل  8نولو كادي، نو: 

 / تركيا

طالب التسجيل  عنوان  

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 الثاني، عمان شارع الملك عبدهللا 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179443 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179443 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 

chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 

noodles; pastries and bakery products based on flour, 
namely, bread, phyllo dough, patty, rusk, muffin, 

pastry, cracker, breadstick; desserts based on flour and 

chocolate; bread, pasties, pita, sandwiches, pies, cakes; 
desserts based on dough coated with syrup; puddings, 

custard, rice pudding; 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.  

القهوة والكاكاو؛ المشروبات التي اساسها القهوة أو الكاكاو؛ 

المشروبات التي اساسها الشوكوالتة؛ المعكرونة الباستا والزالبية 

ومنتجات المخابز المصنوعة المحشوة والمعكرونة النودلز؛ المعجنات 
من الدقيق والمعني بها الخبز وعجينة الفيلو والفطيرة والبقسماط 

والكعك والمعجنات والبسكويت واصابع الخبز.؛ الحلويات المصنوعة 

من الدقيق والشوكوالته؛ الخبز، الفطائر، بيتا، السندويشات ، الفطائر ، 
غلفة باالشربة؛ الكعك والكيك؛ الحلويات على أساس العجين الم

البودينغ والكاسترد وبودنج األرز؛ العسل، شمع النحل لالستهالك 

البشري، البروبوليس لألغراض الغذائية؛ توابل للمواد الغذائية 
والفانيليا )المنكهات( والبهارات والصلصات )التوابل( وصلصة 

الطماطم؛ الخميرة والبيكنج بودر؛ الدقيق والسميد والنشا للطعام؛ 

كر ومكعبات السكر والسكر البودرة؛ الشاي والشاي المثلج؛ الس
الحلويات والشوكوالته والبسكويت والمقرمشات والويفر؛ علكة؛ آيس 

كريم، مثلجات صالحة لألكل؛ ملح؛ الوجبات الخفيفة القائمة على 

الحبوب، الفشار، الشوفان المسحوق، رقائق الذرة، حبوب اإلفطار، 
ك البشري، الشعير المسحوق لالستهالك القمح المعالج لالستهال

البشري، الشوفان المعالج لالستهالك البشري، الجاودار المعالج 

 لالستهالك البشري، األرز؛ دبس للطعام. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disclaimer : The registration of this mark does not give 

owners the right to use word (rice)if used separately 

from the mark 

_______________________________________ 

التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 
 ( بمعزل عن العالمهriceباستعمال الكلمة )

Date of 15/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/03/2021  

eaaN tpac lppA : Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim Sirketi 

التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت 

 انونيم شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

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, 

Sehitkamil - Gaziantep / 

Turkey 

 88590. اورغانايزي سانايى بولجيسي، 5

غازيانتيب  -، شهيتكاميل  8نولو كادي، نو: 

 / تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179440 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179440 الصنف 
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Goods/Services تاليةمن اجل البضائع/الخدمات ال 

Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca and sago; 

flour and preparations made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; Biscuits; 

Buns; Bread rolls; Cereal preparations; Cakes; Cookies; Candy; 

Caramels [candy]; Chewing gum; Chocolate; Cinnamon [spice]; 

Condiments; Corn flakes ;Corn flour; Dressings for salad; 

Farinaceous foods; Ginger [spice]; Fondants [confectionery]; 

Halvah; Hominy; Hominy grits; Honey; Jellies (Fruit-

)[confectionery]; Ketchup [sauce]; Leaven; Macaroni; Malt 
biscuits; Mayonnaise; Mustard; Noodle-based prepared meals; 

Noodles; Nutmegs; Pancakes; Pasties; Pastries; Petit-beurre 

biscuits; Peppers [seasonings]; Pizzas; Popcorn; Ribbon 

vermicelli; Royal jelly; Saffron [seasoning]; Sugar; Tomato 

Sauce; Seasonings; Semolina; Spaghetti; Starch for food; Vanilla 

[flavoring] [flavouring]; Vanillin [vanilla substitute]; Vermicelli 

[noodles]; Wheat flour; tea products; tea extracts; iced tea; mixes 

for making tea; tea substitutes; tea-based beverages; tea 

beverages with milk; tea leaves, processed; tea-based beverages 

with fruit flavoring; aromatic teas, other than for medicinal use; 

flowers or leaves for use as tea substitutes; herb teas, other than 
for medicinal use; ginseng tea; kelp tea. 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا 

والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز 

والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ 

سحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ الخميرة وم

البهارات؛ الثلج؛ البسكويت؛ كعك؛ خبز إفرنجي؛ مستحضرات 

الحبوب؛ كيك؛ كعك محلى؛ حلوى؛ كراميل ]حلوى[؛ علكة؛ شوكوالتة؛ 

قرفة ]بهار[؛ توابل؛ رقائق ذرة؛ دقيق ذرة؛ توابل سلطة؛ أغذية نشوية؛ 
ية ]حلويات[؛ حالوة طحينية؛ عصيدة زنجبيل ]بهار[؛ أقراص سكر

الذرة؛ عصيدة الذرة المطحونة؛ عسل نحل؛ جلي فواكه ]حلويات[؛ 

كتشاب ]صلصة[؛ خميرة؛ معكرونة؛ بسكويت من الشعير المنبت 

)الملت(؛ مايونيز؛ خردل؛ دقيق محضر من النودلز )المعكرونة 

ة الرقيقة(؛ نودلز )معكرونة رقيقة(؛ جوزة الطيب؛ فطائر محال

)بانكيك(؛ فطائر باللحم؛ أقراص محالة ]حلويات[؛ بسكويت بالزبدة؛ 

فلفل ]توابل[؛ بيتزا؛ بوشار؛ شعيرية رقيقة؛ جلي ملكي؛ زعفران 

]توابل[؛ سكر؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ سميد؛ سباغيتي )معكرونة 
رفيعة(؛ نشا للطعام؛ فانيال ]منكهة[؛ فانيلين ]بديل للفانيال[؛ شعيرية 

طحين قمح؛ منتجات الشاي؛ خالصات الشاي؛ شاي مثلج؛  ]نودلز[؛

خالئط لصنع الشاي؛ بدائل الشاي؛ مشروبات أساسها الشاي؛ مشروبات 

الشاي بالحليب؛ أوراق شاي معالجة؛ مشروبات أساسها الشاي بنكهة 

الفواكه؛ شاي عطري، بخالف المستخدمة ألغراض طبية؛ ورد أو 

عشبي، بخالف المستخدم  ورق لالستخدام كبدائل للشاي؛ شاي

 لألغراض الطبية؛ الشاي الجينسنغ؛ شاي من أعشاب البحر.

  

 

_ Special condition : The registration of this mark must be in red, 

gray and white colors, according to the filed form. 

 

ن _اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب ان تكون باأللوا
 األحمر و الرمادي و األبيض و ذلك وفقا للنموذج المودع.

  

Date of 04/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2021  

eaaN tpac lppA: YH Smart Ltd اسم طالب التسجيل: ي إتش سمارت إل تي ديوا 

lpc oapN ty     : Saint Helena, Ascension and 

Tristan da Cunha 

 :جنسية الطالب سيشيليس

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Suite 9, Ansuya Estate, 

Revolution Avenue, Victoria, 

Mahe, Seychelles 

، انسويا استيت، ريفولوشين افينيو، 0سويت 

 فيكتوريا، ماهي، السيشل

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179335 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179335 الصنف 
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 COMIX 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ready to eat corn snacks  يفة جاهزة لالكل مصنوعة من الذرة وجبات خف 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/05/2021  

eaaN tpac lppA: Saudi Snack Foods Co. 

Limited 

الشركة السعودية للمأكوالت الخفيفة 

 المحدودة

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PO Box 20389, Tawaren 

Center, 1st Floor, King Fahad 

Highway, Riyadh 11455, Saudi 

Arabia 

كز توارن ، الطابق ، مر19880ص.ب 

االول، طريق الملك فهد، الرياض، 

 ، السعودية22577

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property - 11184 Amman/ Al 

Shmeisani/ Prince Shaker Bin 

Zaid Street 

 11184 - الفكريه سابا وشركاهم للملكيه 

عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

 زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179455 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179455 الصنف 
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 BELCOLADE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cocoa and chocolate; Cocoa products; Chocolate 

based products; Compound chocolate; Chocolate 

topping; Ganache; Cocoa and chocolate goods for 

pastry and confectionery; Chocolate decorations 

for cakes, chocolate paste, chocolate-based spreads 

and chocolate mousses; Chocolate based fillings; 

Cocoa based fillings; Fillings based on cocoa and 

nuts; Chocolate spreads containing nuts; Flour and 

cereal preparations; Bread, pastry and 

confectionery; Puff pastry and Viennoiserie; 

Sugars and fondants; Aromatic preparations for 

food; Chocolate-based beverages.  

كاكاو وشوكوال؛ منتجات كاكاو؛ منتجات الشوكوالته؛ شوكوالتة 

مركبة؛ شوكوالتة لالستخدام في الزخرفة؛ كريمة الشوكوالته؛ 

تجات الكاكاو والشوكوالتة للمعجنات والحلويات؛ زينة من

الشوكوالتة للكيك، عجينة الشوكوالتة، الشوكوالتة القابلة للدهن 

وموس الشوكوالتة؛ حشوات الشوكوالتة؛ حشوات من الكاكاو؛ 

حشوات من الكاكاو والمكسرات؛ الشوكوالته التي تحتوي على 

والمعجنات  المكسرات؛ محضرات الدقيق والحبوب؛ الخبز

والحلويات؛ عجين الفطير و فينوازيري؛ السكريات والفوندات؛ 

مستحضرات معطرة للطعام؛ المشروبات التي تحتوي على 

 الشوكوالتة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: PURATOS, naamloze 

vennootschap 

 اسم طالب التسجيل: بوراتوس، ناملوزي فينوتشاب 

lpc oapN ty     : Belgium البجنسية الط بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industrialaan 25, 1702 Groot-

Bijgaarden (Dilbeek), Belgium  

 –غروت  2591، 17إنداسترياالن 

 بيجغاردين ) ديلبيك(، بلجيكا

يل عنوان طالب التسج  

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان  11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179156 Class 30 30 صنفال  رقم العالمة التجارية 179156 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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, simit 

[ringshaped bagel covered with sesame seeds], pogaca 

[bagel], pita, sandwiches, katmer [pastry], pies, cakes, 

baklava [dessert based on dough coated with syrup], 
kadayif [dessert based on dough]; desserts based on 

dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi 

[pudding], rice pudding, keskul [pudding]; 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, ice 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. 

البن والكاكاو، مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاو ومشروبات أساسها 

ونة والزالبية المحشوة والمعكرونة الرفيعة، الشوكوالتة، المعكر

المعجنات ومنتجات المخابز التي أساسها الدقيق، حلويات أساسها 
الدقيق والشوكوالتة، خبز والسيميت ]نوع من الخبز على شكل حلقة 

مغطى ببذور السمسم[ وبوجاكا ]نوع من الخبز الحلقي[ والبيتا )خبز 

كاتمر ]نوع من الفطائر غير مخمر( والشطائر )السندويشات( و
الحلوة[ والفطائر والكعك وبقالوة ]نوع من الحلوى أساسه العجين 

المغطى بالشراب[ وكادايف ]نوع من الحلوى أساسه العجين[، 

الحلويات أساسها العجين المغطى بالشراب، حلوى المهلبية والكاسترد 
ن والكازانديبي ]نوع من مهلبية[ ومهلبية األرز وكيسكول ]نوع م

مهلبية[، العسل وغراء النحل لالستهالك البشري وشمع النحل )عكبر( 

للغايات الغذائية، التوابل للمواد الغذائية والفانيليا )المنكهة( والبهارات 
والصلصات )التوابل( وصلصة الطماطم، الخميرة ومسحوق الخبز، 

الدقيق والسميد والنشا لألغذية، السكر والسكر المكعب والسكر 

رة، الشاي والشاي المثلج، الحلويات والشوكوالتة والبسكويت البود
والمقرمشات والويفر، العلكة، اآليس كريم )بوظة( والمثلجات 

الصالحة لألكل، الملح، وجبات خفيفة اساسها الحبوب والفشار 

والشوفان المجروش ورقائق الذرة وحبوب اإلفطار والقمح المعالج 
روش لالستهالك البشري والشوفان لالستهالك البشري والشعير المج

المعالج لالستهالك البشري والجاودار المعالج لالستهالك البشري 

 واألرز، دبس الطعام.

 

 

 

 

 

 
  

Date of 12/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/07/2021  

eaaN tpac lppA: DIMES GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

شركة ديماس المساهمة للمواد الغذائية 

 والصناعة والتجارة

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TOKAT TURHAL 

KARAYOLU 7.KM, 

TASLICIFTLIK MEVKII 

MERKEZ / TOKAT / 

TURKIYE 

.كي إم، 5توكات تورهال كارايوليو 

تاسليسيفتليك ميفكي ميركيز / توكات / 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179232 Class 30 30 مة التجاريةرقم العال 179232 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Confectionery made of sugar; candy; chocolate; 

chocolate confections.  

حلويات مصنوعة من السكر، حلويات )كاندي(، شوكوالتة، 

 حلويات الشوكوالتة. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming red,white,brown and 

beige colors  

_________ا______________________________

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض والبني 

 والبيج 

  

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: Konya Seker Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Sirketi 

شركة كونيا التجارية المساهمة لصناعة 

 السكر

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beysehir Yolu Uzeri Merkez 

Konya, TURKIYE 

 عنوان طالب التسجيل  بيشيهير يولو أوزري مركز كونيا، تركيا

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179207 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179207 الصنف 



272 

 

 

 

  
  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Popcorn and corn based snacks.  شار والوجبات الخفيفة اساسها الذرة. الف 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming orange&its'shades 

and yellow colors  

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته 

 واالصفر 

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 

C.V. 

 اسم طالب التسجيل: جروبو بيمبو اس. ايه. بي. دي اي سي. في.

lpc oapN ty     : Mexico جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, 

Col. Pena Blanca Santa Fe, 

Alvaro Obregon, CP. 01210, 

Mexico City, Mexico 

، كول. 2999برول.باسيو دي ال ريفورما 

بينا بالنكا سانتا في، الفارو اوبريجون، سي 

 ، مكسيكو سيتي، المكسيك92129بيه. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179120 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179120 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Barley (Crushed —), Barley (Husked -), Barley 

meal, Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 

Rice; tapioca and sago; flour, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

ة والشاي شعير مجروشء شعير مقشرء دقيق الشعيرء القهو

والكاكاو والبن الصناعي؛ أرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق: 

السكر وعسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ 

 ملح؛ خردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/08/2021  

eaaN tpac lppA: United Feed Co.LTD.   اسم طالب التسجيل: الشركة المتحدة لألعالف 

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company الب التسجيلنوع ط شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jeddah -Alandalous -ST 

IBRAHIM ALJFALALEH 

 عنوان طالب التسجيل  شارع ابراهيم الجفالي -جدة حي االندلس 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 -841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان 11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179318 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179318 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

bread mixes  خلطات الخبز 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لبتاريخ ايداع الط 15/11/2021  

eaaN tpac lppA: mahmoud jebrin abd al moti 

abu isnineh  

 اسم طالب التسجيل: محمود جبرين عبد المعطي ابو اسنينة 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career ب التسجيلمهنة طال  

Applicant Address amman - marka al shamaliya   عنوان طالب التسجيل  ماركا الشمالية  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 444- 11953 amman - marka al 

shamaliya  

ليغعنوان التب  ماركا الشمالية -عمان  11953 -444    

Trademark 179340 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179340 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tea, Cardamoms, Coffee, Rice, Salt, Spices, 

cocoa, sugar, flour and preparations made of 

cereals, bread, biscuits, pastry & Confectionery, 

honey, yeast, baking powder, mustard and ice,  

ن ، األرز ، الملح ، البهارات ، الكاكاو ، الشاي ، الهيل ، الب

السكر ، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الخبز 

، البسكويت ، الفطائر والحلويات ، عسل النحل ، الخميرة ، 

 مسحوق الخبيز ، الخردل والثلج 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA : Akbar Brothers (Private) 

Limited 

 اسم طالب التسجيل: أكبر بروذرز )برايفيت( ليميتد

lpc oapN ty     : Sri Lanka جنسية الطالب سيريالنكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 334 T B Jayah Mawatha 

Colombo 10 Sri Lanka 

 29تي بي جايا ماواثا كولومبو  885رقم 

 سريالنكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتب رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179187 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179187 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee  القهوة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:داع الطلبتاريخ اي 16/12/2021  

eaaN tpac lppA: FAREED KHALAF SONS 

COMPANY 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء فريد خلف ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN,Yadoudeh bridge 

umm al amad  

 عنوان طالب التسجيل  عمان, جسر اليادودة، ام العمد ، االردن 

Applicant for 

Correspondence 
 415544- 11145 amman    415544 االستاذ ايمن ابو الحمص- 

 ش المدينة المنورة  -عمان  11145

ليغعنوان التب  

Trademark 179099 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179099 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee  القهوة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 16/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2021  

eaaN tpac lppA : FAREED KHALAF SONS 

COMPANY 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء فريد خلف ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN,Yadoudeh bridge 

umm al amad  

 عنوان طالب التسجيل  عمان, جسر اليادودة، ام العمد ، االردن 

Applicant for 

Correspondence 
 415544- 11145 amman    415544 االستاذ ايمن ابو الحمص- 

 نورة ش المدينة الم -عمان  11145

ليغعنوان التب  

Trademark 179101 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179101 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, cocoa, tea, dried thyme, sugar, sugar, dried 

and processed grains, namily lentils, freekeh, 

popcorn and chickpeas beans, preserved herbs, 

dried herbs, namily sage, mint, chamomile, 

flowers, hibiscus, anise, vinegar, and “spices” 

sauces. Rice, pasta and noodles, flour and 

preparations made from cereals, honey and treacle, 

yeast and baking powder, salt, spices and spices  

ة والكاكاو والشاي والزعتر المجفف البن االصطناعي والقهو

والسكر والسكاكروالحبوب المجففة والمعالجة ومنها العدس 

والفريكة والذرة والحمص والفول والفاصولياء واألعشاب 

المحفوظة واألعشاب المجففة ومنها الميرامية والنعناع والبابونج 

والزهورات والكركدية واليانسون ,الخل والصلصات " التوابل 

رز والمعكرونة والشعيرية،الدقيق والمستحضرات "اال

المصنوعة من الحبوب،عسل النحل والعسل االسود ،الخميرة 

 ومسحوق الخبيز،ملح وتوابل وبهارات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 09/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/01/2022  

eaaN tpac lppA: Contemporary for Coffee and 

Spices 

 اسم طالب التسجيل: المعاصرة للقهوة والبهارات

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 954134- 11954 amman - marj al 

hamam 

 عنوان طالب التسجيل  مرج الحمام -عمان  11954 -954134

Applicant for 

Correspondence 
 954134- 11954 amman - marj al 

hamam 

ليغعنوان التب مرج الحمام  -عمان  11954 -954134    

Trademark 179300 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179300 الصنف 



279 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

corn chips   رقائق الذرة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/01/2022  

eaaN tpac lppA: MUDIEB HADDAD AND 

SONS CO.  

 اسم طالب التسجيل: شركة مذيب حداد واوالده 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarka - wasfi al- tal st  عنوان طالب التسجيل  في التل الزرقاء, ش وص 

Applicant for 

Correspondence 
 1195- 13110 zarka - wasfi al- 

tal st  

ليغعنوان التب الزرقاء, ش وصفي التل  13110 -1195    

Trademark 179375 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  179375 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Rice  االرز 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (المؤسسة )if used 

separately from the mark 

ا_______________________________________

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 باستعمال الكلمة )المؤسسة ( بمعزل عن العالمه

Date of 18/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/01/2022  

eaaN tpac lppA: LB for lnternational 

lnvestments 

 اسم طالب التسجيل:  شركة الم باء لالستثمارات الدولية

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11953- 11953 amman/jardenz 11953- 11953  لتسجيل عنوان طالب ا الجاردنز-عمان  

Applicant for 

Correspondence 
 11953- 11953 amman/jardenz   11953- 11953  ليغعنوان التب الجاردنز-عمان  

Trademark 179254 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179254 الصنف 



281 

 

 

  

 
 

Goods/Services لخدمات التاليةمن اجل البضائع/ا 

Rice; garden herbs, preserved [seasonings]; coffee, 

tea, cocoa and coffee substitutes; bread, pastries 

and confectionery; vinegar, sauces [condiments]; 

sugar, honey, treacle; salt; bulgur; spices; 

condiments; molasses for food; oatmeal; flour; 

sugar; tea; vermicelli; sauces [condiments]. 

ارز; اعشاب محفوظة; البن والشاي والكاكاو والبن 

الصلصات  -اإلصطناعي; الخبز والفطائر والحلويات; الخل 

)التوابل(; السكر وعسل النحل والعسل األسود; الملح; برغل; 

كر; بهارات; توابل; دبس للطعام; دقيق شوفان; دقيق للطعام; س

 شاي; شعيرية ]نودلز[; صلصات ]توابل[.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA: Jobran For Food Stuff Trade 

Co 

 اسم طالب التسجيل:  شركة جبران لتجارة المواد الغذائية

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 226- 11192 amman -jordan 226- 11192  ل عنوان طالب التسجي االردن -عمان  

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman -jordan    226- 11192  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179303 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179303 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee  القهوة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2022  

eaaN tpac lppA: basam mohammad othman 

abu omar  

 اسم طالب التسجيل: بسام محمد عثمان ابو عمر 

lpc oapN ty     : Jordan ة الطالبجنسي االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address madaba - king husien str   عنوان طالب التسجيل  ش الملك حسين  -مادبا 

Applicant for 

Correspondence 
 954288- 11954 madaba - king 

husien str  

ليغعنوان التب ش الملك حسين  -مادبا  11954 -954288    

Trademark 179088 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 179088 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beverages (chocolate based), Beverages (cocoa 

based),Beverages (coffee based), Beverages (Tea 

based), Biscuits,cakes, chocolate beverages with 

milk, coffee Coffee beverages with milk, 

confectionery,ice cream,Tea 

مشروبات أساسها الشوكوال , مشروبات أساسها الكاكاو , 

مشروبات أساسها القهوة , مشروبات اساسها الشاي , بسكويت , 

كيك , مشروبات شوكوال مع حليب , قهوة , مشروبات قهوة مع 

 حليب , حلويات , بوظة )ايسكريم( , شاي 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2022  

eaaN tpac lppA: Al Bandar for sweets and food 

complex 

 اسم طالب التسجيل: مجمع البندر للحلويات والمأكوالت

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman – dabouq 940015-

11194 

 عنوان طالب التسجيل  22205-059927 عمان /دابوق 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box5033- 11194 

city/street:amman/um uthaina 

/44 Ibrahim elghozlani str. 

 -5033ص.ب المحامية نبيلة محمد حبيبة 

 55المدينة/الشارع:عمان/ام أذينة/ 11194

 شارع ابراهيم الغزالني

ليغعنوان التب  

Trademark 179273 Class 30 30 ريةرقم العالمة التجا 179273 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Grains [cereals]; Edible sesame, unprocessed; 

Edible linseed, unprocessed; Fodder; Stall food for 

animals; Forage; Draff; Cereal seeds, unprocessed; 

Shellfish, live; Malt for brewing and distilling; 

Vegetables, fresh; Fruit, fresh; Trees; Plants; Litter 

for animals; Beans, unprocessed; soya beans, 

fresh. 

بقوليات ]حبوب[؛ سمسم صالح لألكل، غير معالج؛ بذور الكتان 

الصالحة لألكل، غير المجهزة؛ علف؛ كشك طعام للحيوانات؛ 

ثفل البيرة؛ بذور الحبوب، غير المصنعة؛ المحار، أكل للماشية؛ 

حية؛ الشعير للتخمير والتقطير؛ خضروات طازجة؛ فواكه 

طازجة؛ األشجار؛ نباتات؛ أمهدة التبن للحيوانات؛ فاصوليا، 

 غير مصنعة؛ فول الصويا طازج.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/01/2021 يدة الرسميةاعالن الجر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2021  

eaaN tpac lppA: Foshan Haitian Flavouring & 

Food Co., Ltd. 

فوشان هايتيان فاليفورينغ آند فود كو.، 

 ليمتد.

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City, Guangdong Province, 

CHINA 

، وين شا رود فوشان سيتي، 22نمبر. 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179339 Class 31 31 نفالص  رقم العالمة التجارية 179339 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Algarovilla for animal consumption; draff; algae, unprocessed, for 
human or animal consumption; fruit residue [marc]; dog biscuits; 
peas, fresh; trees; palm trees; turf, natural; yeast for animal 
consumption; edible chews for animals; peanut cake for animals; oil 

cake; maize cake for cattle; rape cake for cattle; bagasses of cane 
[raw material]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains 
for animal consumption; lime for animal forage; vegetable 
marrows, fresh; cocoa beans, raw; potatoes, fresh; chestnuts, fresh; 
quinoa, unprocessed; arrangements of fresh fruit; animal foodstuffs; 
pet food; stall food for animals; bird food; strengthening animal 
forage; roots for animal consumption; groats for poultry; maize; 
edible sesame, unprocessed; shrubs; lemons, fresh; vine plants; 

onions, fresh; flower bulbs; leeks, fresh; olives, fresh; bran mash for 
animal consumption; peanut meal for animals; linseed meal for 
animal consumption; meal for animals; flax meal [fodder]; rice 
meal for forage; beverages for pets; vegetables, fresh; cucumbers, 
fresh; nuts [fruits]; coconuts; kola nuts; bran; palms [leaves of the 
palm tree]; cuttle bone for birds; peppers [plants]; locust beans, 
raw; citrus fruit, fresh; mash for fattening livestock; unprocessed 
sweet corn ears [husked or unhusked]; animal fattening 

preparations; preparations for egg laying poultry; by products of the 
processing of cereals, for animal consumption; seed germ for 
botanical purposes; wheat; seedlings; plants; aloe vera plants; 
plants, dried, for decoration; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; rye; 
wheat germ for animal consumption; lettuce, fresh; beet, fresh; 
linseed for animal consumption; edible linseed, unprocessed; hay; 
malt for brewing and distilling; sea cucumbers, live; straw [forage]; 
straw litter; salt for cattle; trunks of trees; litter peat; garden herbs, 

fresh; sugarcane; truffles, fresh; squashes, fresh; fruit, fresh; 
hazelnuts, fresh; fodder; hops; garlic, fresh; lentils, fresh; pine 
cones; hop cones; spinach, fresh; juniper berries; berries, fresh; 
barley. 

الغاروفيال لالستهالك الحيواني، ثفل البيرة، الطحالب وغير المعالجة ولالستهالك 
البشري أوالحيواني، بقايا ]ثفل[ الفواكه، بسكويت للكالب )طعام(،البازيالء 

أشجار نخيل، أعشاب وطبيعية، خميرة للحيوانات، المضغ والطازجة، أشجار، 
الصالحة ألكل الحيوانات، ثفل الفول السوداني للحيوانات، ثفل الزيت، ثفل الذرة 

الصفراء للماشية، ثفل اللفت للماشية، ثفل قصب السكر ]مادة خام[، بذور الحبوب 

الل ]حبوب[، حبوب لالستهالك الحيواني، كلس لعلف الحيوانات،  وغير المعالجة، غِّ
الكوسا النباتية والطازجة، حبوب الكاكاووالخام، البطاطس والطازجة، الكستناء 

والطازجة، بذور الكينوا وغير المعالجة، تشكيالت الفواكه الطازجة، مواد غذائية 
للحيوانات، طعام للحيوانات األليفة، علف للحيوانات، طعام للطيور، علف لتقوية 

لالستهالك الحيواني، بُرغل للدواجن، ذرة صفراء، السمسم  الحيوانات، الجذور
الصالح لألكل وغير المعالج، شجيرات، الليمون والطازج، نباتات الكروم، البصل 
والطازج، بصيالت زهور، الكراث والطازج، الزيتون والطازج، هريس )علف( 

وجبة لالستهالك لالستهالك الحيواني، مسحوق الفول السوداني للحيوانات، بذر الكتان 
الحيواني، دقيق للحيوانات، مسحوق الكتان ]علف[، مسحوق أرز للعلف، مشروبات 

الحيوانات األليفة، الخضروات والطازجة، الخيار والطازج، ثمار الجوز ]فواكه[، 
جوز الهند، جوز الكولة، نخالة، نخيل ]أوراق شجر النخيل[، لسان البحر للطيور، 

وب والخام، حمضيات وطازجة، هريس لتسمين الماشية، فلفل ]نبات[، ثمار الخر
أكواز الذرة الحلوة غير المعالجة )المقشرة أوغير المقشرة(، مستحضرات لتسمين 

الحيوانات، المستحضرات المستخدمة لمساعدة الدجاج على وضع البيض، المنتجات 
امات النباتية، الثانوية من معالجة الحبوب لالستهالك الحيواني، جنين البذور لالستخد

القمح، أشتال، النباتات، نباتات الصبار األلوفيرا، النباتات والمجففة وللزينة، راوند 
وطازجة، األرز وغير المعالج، حبوب الجاودار، جنين القمح لالستهالك الحيواني، 

الخس والطازج، شمندر والطازجة، بذر الكتان لالستهالك الحيواني، بذور الكتان 
ة، تبن، شعير )ملت( للتخمير والتقطير، خيار البحر والحي، قش وغير المطبوخ

]علف[،فِّراش من القش للحيوانات، ملح للماشية، جذوع أشجار، خث لفراش 
الحيوانات، أعشاب الحدائق والطازجة، قصب السكر، الكمأة والطازجة، قرع 

الطازج، وطازج، الفواكه والطازجة، بندق وطازج، العلف، حشيشة الدينار، الثوم و
العدس والطازج، مخاريط صنوبر، مخاريط حشيشة الدينار، السبانخ والطازجة، ثمار 

 العرعر، توت وطازج، شعير.

 

 Special condition : claiming green color  

 

 اشتراطات خاصة : مع المطالبة باللون االخضر 

  

Date of 16/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:داع الطلبتاريخ اي 16/06/2021  

eaaN tpac lppA: Joint Stock Company "Apatit" "اسم طالب التسجيل: جوينت ستوك كومباني "اباتيت 

lpc oapN ty     : Russian Federation جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career جيلمهنة طالب التس  

Applicant Address 162622, Russia, Vologda 

Oblast, Cherepovets, 

Severnoye Shosse, 75 

، روسيا، فولوغدا أوبالست، 221211

 57تشيريبوفيتس، سيفرنوي شوس، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu -Ghazaleh Intellectual 

Property TMP Agents  

P.O.Box921100- 11192 P.O.Box 

921100 Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

 22201عمان  012299ص.ب  11192

 المملكة االردنية الهاشمية

ليغعنوان التب  

Trademark 179285 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 179285 الصنف 
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 HUMANATIV 
  

 

 

Goods/Services ضائع/الخدمات التاليةمن اجل الب 

Animal feed; food products for animals; 

preparations for animal foodstuffs; nutritionally 

fortified animal food; enriched animal food. 

األعالف الحيوانية، منتجات غذائية للحيوانات، مستحضرات 

ة، أغذية حيوانية لألغذية الحيوانية، أغذية حيوانية مدعمة بالتغذي

 غنية.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : GB 

Claim No : 3659510 

Claim Date : 2021-06-23 

_______________________________________ا

 GBالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 8270729رقم االدعاء : 

 18-92-1912 تاريخ االدعاء :

  

  

Date of 27/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ريخ ايداع الطلبتا 27/06/2021  

eaaN tpac lppA: Humanativ Limited اسم طالب التسجيل: هيوماناتيف ليمتد 

lpc oapN ty     : Ireland جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Netterville, Dowth, Meath, A92 

ER22, Ireland 

، 11اي آر  01نيترفيل، داوث، ميث، ايه 

 أيرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179204 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 179204 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

animal foodstuffs, animal live, livestock, bred 

stock, cattel food,Strengthening animal forage 

مواد غذائيه للحيوانات,حيوانات حيه,ماشيه,طعام للماشيه, علف 

 لتقوية الحيوانات

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 13/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/12/2021  

eaaN tpac lppA: Kabar Livestock Meat and 

feed Trading Company  

شركة كبار لتجارة المواشي واللحوم 

 واالعالف 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - aljardenz  عنوان طالب التسجيل  مجمع فتح هللا  -امتداد ش الجاردنز  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box1726- 11118 amman -

jabal amman  

 -1726ص.ب المحامي حسام العويوي  

-مجمع ازادي -ش الحرية -عمان  11118

 1ط

ليغعنوان التب  

Trademark 179255 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 179255 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fresh almond seeds, fresh pine nuts, fresh 

chickpeas, sesame lentils beans. Fresh legumes, 

fresh grains, sugar cane, live animals, fresh fruits 

and vegetables. Live plants seeds and flowers 

بذور اللوز الصنوبر البرغل؛. الحمص. . الفاصوليا العدس 

السمسم. البقوليات الطارجه الحبوب قصب السكر ، الحيوانات 

الحية؛, الفواكه والخضروات الطازجة. البذور النباتات الحية 

 والزهور 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA: Jobran For Food Stuff Trade 

Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة جبران لتجارة المواد الغذائية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 226- 11192 amman -jordan 226- 11192  عنوان طالب التسجيل  االردن -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman -jordan    226- 11192  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179301 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 179301 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages; Non-alcoholic fruit juice 

beverages; Rice-based beverages, other than milk 

substitutes; Fruit nectars, non-alcoholic; Beans 

beverages; Plant beverages; Soft drinks; Non-

alcoholic fruit extracts; Beer; Non-alcoholic 

preparations for making beverages.  

مشروبات غير كحولية؛ مشروبات عصير الفاكهة غير 

الكحولية؛ المشروبات التي أساسها األرز، بخالف بدائل الحليب؛ 

لي؛ مشروبات الفاصوليا؛ المشروبات رحيق الفاكهة، غير كحو

النباتية؛ مشروبات غازية؛ مستخلصات الفاكهة غير الكحولية؛ 

 بيرة؛ مستحضرات غير كحولية لصنع المشروبات. ,

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2021  

eaaN tpac lppA: Foshan Haitian Flavouring & 

Food Co., Ltd. 

فوشان هايتيان فاليفورينغ آند فود كو.، 

 ليمتد.

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City, Guangdong Province, 

CHINA 

، وين شا رود فوشان سيتي، 22نمبر. 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179336 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179336 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aerated water; Almonds (Milk of —) [beverage]; 

Aperitifs, non-alcoholic; Beverages (Non-

alcoholic—); Beverages (Preparations for 

making—); Beverages (Whey—); Cider, non-

alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Fruit juice 

beverages (Non- alcoholic—); Fruit juices; Fruit 

nectars, non-alcoholic; Fruit juices; Mineral water 

[beverages]; Must; Honey-based beverages (Non-

alcoholic-); Orgeat; Sherbets [beverages]; Tomato 

juice [beverage]. 

مياه غازية، حليب اللوز )مشروب(، مشروبات فاتحة للشهية 

غير كحولية، مشروبات غير كحولية، مستحضرات لتحضير 

المشروبات، مشروبات مصل اللبن، عصير تفاح غير كحولي، 

كوكتيالت غير كحولية، مشروبات عصير فواكة غير كحولية، 

كتار/ رحيق فواكه غير كحولي، عصير عصائر فواكه، شراب ن

فواكه، مياه معدنية )مشروبات(، عصير فاكهه كاملة )بالقشر 

والبذور(، مشروبات غير كحولية اساسها العسل، شراب اللوز، 

 شربات )مشروبات(، عصير طماطم )مشروبات(.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming green and yellow 

colors. 

 

 اشتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االخضر واالصفر.

  

Date of 16/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/02/2021  

eaaN tpac lppA: Mohammed Mousa Ahmed 

Bu khamsin and Partners Co. 

شركة محمد بن موسى بن احمد بوخمسين 

 وشركاؤه

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alahsa – Alshahareen Town – 

Main Street – Saudi Arabia 

 –الشارع العام  –قرية الشهارين  –االحساء 

 المملكة العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street, P.O.Box 921100 

Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 012299، شارع مكة، ص. ب 295رقم 

 االردن 22201عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179389 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179389 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Waters; Fruit drinks.   .المياه، شراب الفواكه 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : the registration of this trademark does 

not give the owners the exclusive right to use the 

word (Aqua) and the number (8) if uses separately 

from the Mark  

_______________________________________ا

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق 

ن ( اذا وردت بمعزل ع8باستعمال الكلمة )اكوا( والرقم )

 العالمة 

Date of 25/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2021  

eaaN tpac lppA: ITC Beverage & Bottling 

Factory W.L.L. 

شركة مصنع اي تي سي لتعبئة المشروبات 

 .ذ.م.م

 اسم طالب التسجيل:

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 33771 – Bahrain  عنوان طالب التسجيل  البحرين – 88552صندوق بريد 

Applicant for 

Correspondence 
Abu -Ghazaleh Intellectual 

Property TMP A gents  

P.O.Box921100- 11192 amman 

 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  

  -عمان  11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179387 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179387 الصنف 
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 GENKI FOREST 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral water [beverages]; Non-alcoholic fruit 

juice beverages; Non-alcoholic beverages 

flavoured with tea; Soft drinks; Apple juice 

beverages; Soda water; Smoked plum beverages; 

Non-alcoholic condensed smoked plum juice; 

Flavored waters; Aerated water; Seltzer water; 

Mixed fruit juices; Vegetable juices [beverages]; 

Non-alcoholic preparations for making beverages; 

Protein enriched sports beverages; Sports drinks; 

Energy drinks; Sports drinks containing 

electrolytes; Soya based beverages, other than 

milk substitutes; beer. 

مياه معدنية ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه غير كحولية؛ 

مشروبات غير كحولية منكهة بالشاي؛ المشروبات الغازية؛ 

اء الصودا؛ مشروبات البرقوق مشروبات عصير التفاح؛ م

المدخن؛ عصير البرقوق المدخن غير الكحولي؛ مياه منكهة؛ 

مياه غازية؛ ماء معدني فوار؛ عصائر فواكه مشكلة؛ عصير 

خضراوات ]مشروبات[؛ مستحضرات غير كحولية لعمل 

المشروبات؛ المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين؛ المشروبات 

قة؛ المشروبات الرياضية التي تحتوي الرياضية؛ مشروبات الطا

على الكهرل )إلكتروليتات(؛ مشروبات أساسها الصويا بخالف 

 بدائل الحليب؛ البيرة )شراب الشعير(.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: Genki Forest (Beijing) Food 

Technology Group Co., Ltd. 

غينكي فوريست )بيجينغ( فود تكنولوجي 

 غروب كو.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب ينالص: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 501, 5th Floor, Building 

No.6, East 3rd Ring North 

Road, Chaoyang Dist., Beijing, 

China  

، 2تي اتش فلور، بيلدينغ نمبر.7، 792روم 

نغ نورث رود، شاويانغ أر دي ري8إيست 

 ديستريكت.، بكين، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 841153- 11184 Amman   841153 الخيار الصحيح للملكية الفكرية- 

 عمان  11184

ليغعنوان التب  

Trademark 179166 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179166 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral water [beverages]; Non-alcoholic fruit 

juice beverages; Non-alcoholic beverages 

flavoured with tea; Soft drinks; Apple juice 

beverages; Soda water; Smoked plum beverages; 

Non-alcoholic condensed smoked plum juice; 

Flavored waters; Aerated water; Seltzer water; 

Mixed fruit juices; Vegetable juices [beverages]; 

Non-alcoholic preparations for making beverages; 

Protein enriched sports beverages; Sports drinks; 

Energy drinks; Sports drinks containing 

electrolytes; Soya based beverages, other than 

milk substitutes; beer. 

مياه معدنية ]مشروبات[؛ مشروبات عصير فواكه غير كحولية؛ 

مشروبات غير كحولية منكهة بالشاي؛ المشروبات الغازية؛ 

مشروبات عصير التفاح؛ ماء الصودا؛ مشروبات البرقوق 

ة؛ المدخن؛ عصير البرقوق المدخن غير الكحولي؛ مياه منكه

مياه غازية؛ ماء معدني فوار؛ عصائر فواكه مشكلة؛ عصير 

خضراوات ]مشروبات[؛ مستحضرات غير كحولية لعمل 

المشروبات؛ المشروبات الرياضية الغنية بالبروتين؛ المشروبات 

الرياضية؛ مشروبات الطاقة؛ المشروبات الرياضية التي تحتوي 

صويا بخالف على الكهرل )إلكتروليتات(؛ مشروبات أساسها ال

 بدائل الحليب؛ البيرة )شراب الشعير(.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: Genki Forest (Beijing) Food 

Technology Group Co., Ltd. 

غينكي فوريست )بيجينغ( فود تكنولوجي 

 غروب كو.، ليمتد. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 501, 5th Floor, Building 

No.6, East 3rd Ring North 

Road, Chaoyang Dist., Beijing, 

China  

، 2تي اتش فلور، بيلدينغ نمبر.7، 792روم 

أر دي رينغ نورث رود، شاويانغ 8إيست 

 ديستريكت.، بكين، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179165 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179165 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for making aerated water; aerated water; 

aloe vera drinks, non alcoholic; aperitifs, non alcoholic; 
barley wine [beer]; beer; beer wort; beer based 

cocktails; preparations for making beverages; cider, 

non alcoholic; cocktails, non alcoholic; energy drinks; 

essences for making beverages; extracts of hops for 
making beer; fruit juices / fruit juice; fruit nectars, non 

alcoholic; ginger beer / ginger ale; grape must, 

unfermented; isotonic beverages; kvass [non alcoholic 
beverage]; lemonades; preparations for making 

liqueurs; lithia water; malt beer; malt wort; mineral 

water [beverages]; must; non alcoholic fruit extracts; 
non alcoholic fruit juice beverages; non alcoholic 

beverages; non alcoholic honey based beverages; non 

alcoholic beverages flavoured with coffee / non 

alcoholic beverages flavored with coffee; non alcoholic 
beverages flavoured with tea / non alcoholic beverages 

flavored with tea; orgeat; pastilles for effervescing 

beverages; powders for effervescing beverages; protein 
enriched sports beverages; rice based beverages, other 

than milk substitutes; sarsaparilla [non alcoholic 

beverage]; seltzer water; sherbets [beverages] / sorbets 
[beverages]; smoothies; soda water; soft drinks; soya 

based beverages, other than milk substitutes; syrups for 

beverages; syrups for lemonade; table waters; tomato 

juice [beverage]; vegetable juices [beverages]; waters 
[beverages]; whey beverages. 

مستحضرات صنع المياه الغازية، مياه غازية، مشروبات الصبار غير 

الكحولية، مشروبات فاتحة للشهية غير الكحولية، نبيذ الشعير ]بيرة[، 
المشروبات التي أساسها البيرة، ماء الشعير غير كحولي، خالئط 

الجعة، مستحضرات إعداد المشروبات، عصير تفاح غير الكحولية، 

خلطات المشروبات غير الكحولية، مشروبات الطاقة، المركزات 
لتحضير المشروبات، مستخلصات نبات الدينار لصناعة البيرة، 

عصائر الفاكهة، نكتار الفواكه غير الكحولية، بيرة الزنجبيل، عصير 

ب غير المخمر، المشروبات التواترية، الجعة )مشروبات غير العن
كحولية(، الليموناضة، مستحضرات إعداد الخمور، ماء الليثيا، بيرة 

الشعير، ماء شعير منبت )ملت(، مياه معدنية ]مشروبات[، عصير 

عنب، مستخلصات الفاكهة غير الكحولية، مشروبات عصير الفاكهة 
ر الكحولية، المشروبات غير الكحولية غير الكحولية، المشروبات غي

التي أساسها العسل، المشروبات غير الكحولية بنكهة القهوة، 

المشروبات غير الكحولية المنكهة بالشاي، شراب اللوز، أقراص 
محالة للمشروبات الفوارة، مساحيق للمشروبات الفوارة، المشروبات 

ها األرز عدا عن الرياضية المعززة بالبروتين، المشروبات التي أساس

بدائل الحليب، الفشاغ )مشروب غير كحولي(، ماء معدني فوار، 
الشربات ]مشروبات[، عصائر الفواكه المركزة، ماء الصودا، 

المشروبات الغازية، المشروبات التي أساسها الصويا عدا عن بدائل 

الحليب، مركزات المشروبات، مركزات الليموناضة، مياه الينابيع، 
م ]مشروبات[، عصائر الخضراوات ]مشروبات[، مياه عصير طماط

 ]مشروبات[، مشروبات مصل اللبن.

 

 

 

 

 

 
  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: Jameel International Foodstuff 

Trading L.L.C 

شركة جميل العالمية لتجارة المواد الغذائية 

 ش.ذ.م.م

لتسجيل:اسم طالب ا  

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 64369 Dubai, United 

Arab Emirates 

دبي، االمارات العربية  25820ص.ب.

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179281 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179281 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. 

عدنية ومياه الينابيع البيرة، مستحضرات لصنع البيرة، المياه الم

والمياه الجوفية والمياه الغازية، عصائر الفاكهة والخضروات، 

مركزات ومستخلصات الفواكه والخضروات لصنع المشروبات 

 والمشروبات الغازية غير الكحولية ومشروبات الطاقة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 12/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/07/2021  

eaaN tpac lppA: DIMES GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

شركة ديماس المساهمة للمواد الغذائية 

 والصناعة والتجارة

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TOKAT TURHAL 

KARAYOLU 7.KM, 

TASLICIFTLIK MEVKII 

MERKEZ / TOKAT / 

TURKIYE 

.كي إم، 5هال كارايوليو توكات تور

تاسليسيفتليك ميفكي ميركيز / توكات / 

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب لملكية الفكريةأبو غزالة ل  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة،295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179249 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179249 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

minerals water  المياه المعدنية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ع الطلبتاريخ ايدا 21/10/2021  

eaaN tpac lppA: Fouad AbdulKhaliq and 

Ahmad Tuma Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة فؤاد عبد الخالق واحمد طعمه 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career ة طالب التسجيلمهن  

Applicant Address Amman, Jordan  عنوان طالب التسجيل  عمان البادية الشمالية 

Applicant for 

Correspondence 
 2530- 11953 Amman, Jordan   2530- 11953  ليغعنوان التب عمان البادية الشمالية  

Trademark 179390 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179390 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ineral and aerated waters and other nonalcoholic 

drinks mely, fruit juices and beverages, Seltzer 

water, Sherbets beverages], Soda water, Table 

waters, syrups and other preparations for making 

beverages namely, Syrups for beverages, Syrups 

for lemonade, Table waters, Tomato juice 

[beverage], Vegetable juices [beverages], Water 

(Lithia-), Water (Seltzer-), Waters [beverages], 

Waters [table-], Whey beverages, 

لمياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية ا

والمعني بها عصائر ومشروبات الفواكه وماء معدني فوار 

وشربات ]مشروبات[ وماء الصودا مياه الشرب الصحية )ماء 

الينابيع(؛ مستحضرات أخرى لصنع المشروبات والمعني بها 

ز عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات وعصير فاكهة مرك

لعمل الليمونادا ومياه الشرب الصحية )ماء الينابيع( وعصير 

طماطم )مشروبات( وعضير خضراوات )مشروبات( وماء 

الليثيا ومياه طبيعية فوارة ومياه )مشروبات( ومشروبات مصل 

 اللبن

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 31/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/10/2021  

eaaN tpac lppA: YAN Industrial Trading 

co.Ltd 

 اسم طالب التسجيل: شركة يان الصناعية التجارية ذ.م.م

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-ALQastal-Factory st. عنوان طالب التسجيل  عمان/القسطل/شارع المصانع 

Applicant for 

Correspondence 
 409- 11831 amman-ALQastal-

Factory st. 

عمان/القسطل/شارع  11831 -409  

 المصانع

ليغعنوان التب  

Trademark 179314 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179314 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit 

extracts; non-alcoholic essences for making 

beverages; fruit nectars, non-alcoholic; sherbets 

[beverages]; fruit juices; must; soda water; energy 

drinks; fruit beverages and fruit juices; carbonated 

water; table waters. 

مياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية; 

خالصات فواكه غير كحولية; خالصات لتحضير المشروبات; 

عصائر شراب فواكه ]غير كحولي[; شربات ]مشروبات[; 

فواكه; عصير عنب; ماء الصودا; مشروبات الطاقة; مشروبات 

 و عصائر فاكهة; مياه غازية; مياه معدنية للموائد.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA : Jobran For Food Stuff Trade 

Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة جبران لتجارة المواد الغذائية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 226- 11192 amman -jordan 226- 11192  عنوان طالب التسجيل  االردن -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman -jordan    226- 11192  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179304 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 179304 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rice alcohol; Yellow rice wine; Fruit extracts, 

alcoholic; Alcoholic beverages, except beer; 

Alcoholic beverages containing fruit; Sake; Wine; 

Edible alcohol; Baijiu [Chinese distilled alcoholic 

beverage]; Spirits [beverages]. 

، كحول األرز؛ نبيذ األرز األصفر؛ مستخلصات الفاكهة

الكحولية؛ المشروبات الكحولية، باستثناء البيرة؛ المشروبات 

الكحولية التي تحتوي على الفاكهة؛ ساكي؛ نبيذ؛ كحول صالح 

لألكل؛ شراب بايجيو]مشروب كحولي صيني مقطر[؛ 

 المشروبات الروحية ]المشروبات[.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 20/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2021  

eaaN tpac lppA: Foshan Haitian Flavouring & 

Food Co., Ltd. 

شان هايتيان فاليفورينغ آند فود كو.، فو

 ليمتد.

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 16, Wen Sha Road Foshan 

City, Guangdong Province, 

CHINA 

، وين شا رود فوشان سيتي، 22نمبر. 

 غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179338 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 179338 الصنف 
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 YBY 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beers, namely, wines 

and sparkling wines.  

المشروبات الكحولية ما عدا البيرة، وبالتحديد النبيذ والنبيذ 

 الفوار )الغازي(. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 05/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2021  

eaaN tpac lppA: Stephan Claus اسم طالب التسجيل: ستيفان كلوس 

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15a Street, Al Garhoud, Dubai, 

United Arab Emirates 

إيه، القرهود، دبي، اإلمارات  27شارع 

 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة  11192 -65100901ص.ب

، شارع مكة، 295طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن  22201عمان  012299ص. ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179405 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 179405 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beveragesAlcoholic Beverages(arak gin 

whisky brandy vodka )  

 المشروبات الكحولية )العرق الجن الويسكي البراندي الفودكا (

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 13/01/2022 رسميةاعالن الجريدة ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2022  

eaaN tpac lppA: Yousef Faik Habib Khoury  اسم طالب التسجيل: يوسف فائق حبيب الخوري 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career نة طالب التسجيلمه  

Applicant Address wasfi al - tal str - amman - 

wahet ammoun 185  

واحة  -ش الشهيد وصفي التل  -عمان 

 287عمون 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 183341- 11118 wasfi al - tal str 

- amman - wahet ammoun 185  

ش الشهيد  -عمان  11118 -183341  

 287واحة عمون  -وصفي التل 

ليغعنوان التب  

Trademark 179385 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 179385 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic Beverages(arak gin whisky brandy 

vodka ) 

 المشروبات الكحولية )العرق الجن الويسكي البراندي الفودكا (

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 13/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2022  

eaaN tpac lppA: Yousef Faik Habib Khoury   التسجيل:اسم طالب  يوسف فائق حبيب الخوري  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address wasfi al-tal str - amman -wahet 

ammoun 185 

واحة  -ش الشهيد وصفي التل  -عمان 

 287عمون 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 183341- 11118 wasfi al-tal str - 

amman -wahet ammoun 185 

ش الشهيد  -عمان  11118 -183341  

 287واحة عمون  -وصفي التل 

ليغعنوان التب  

Trademark 179386 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 179386 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco   التبغ 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 19/09/2021 يدة الرسميةاعالن الجر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: sintra raw materials trading co اسم طالب التسجيل: سينترا لتجارة المواد االولية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-wasfi el tal ST عنوان طالب التسجيل  شارع وصفي التل-عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 1488- 11118 amman    1488 محمد زهدي عزت الديسي- 

 عمان  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 179136 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 179136 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes, Tobacco.   .السجائر والتبغ 

 
 

 

 

 

 

Special conditions: the registration of this trade mark 
is pursuant to the provision of article(21) paragraph (2) 

of the trademarks law 
 

ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام  شروط خاصة:
 التجارية ( من قانون العالمات1(فقرة )12المادة)

 

  

Date of 20/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/04/2022  

eaaN tpac lppA: UNION TOBACCO & 

CIGARETTE INDUSTRIES 

CO.  

 اسم طالب التسجيل: شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN, JORDAN   عنوان طالب التسجيل  عمان, االردن 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179203 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 179203 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco and cigarettes ,ashtrays,lighters for 

smokers.  

 السجائر والتبغ والوالعات للمدخنين 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : the registration of this trade 

mark is pursuant to the provision of article(21) 

paragraph (2) of the trademarks law 

 

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام _

 ( من قانون العالمات التجارية1(فقرة )12المادة)

  

Date of 20/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لطلبتاريخ ايداع ا 20/04/2022  

eaaN tpac lppA: Union Tobacco & Cigarette 

Industries Co.  

شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر 

 م.ع.م 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Aljizeh, Union Street 

Jordan 

 عنوان طالب التسجيل  عمان، الجيزة، شارع االتحاد االردن

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179206 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 179206 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale store services featuring furniture; sales 

agency services for lumber and manufactured timber; 

sales arranging of glass for building; auctioneering; 

wholesale store services featuring alarms; advertising 

agency services; advertising; production of advertising 

films; retail store services featuring life saving 

apparatus and equipment; business management and 

organization consultancy; marketing consulting; 

marketing services; sales agency services for 

stationery; wholesale store services featuring jewelry; 

secretarial services; retail store services featuring non-

electric lighting apparatus and devices; office 

functions; wholesale store services featuring 

photographic apparatus and instruments; organization 

of exhibitions for commercial or advertising purposes; 

purchasing agency services for books; import-export 

agency services; retail store services featuring sports 

equipment; purchasing agency services for watches; 

marketing research; retail store services featuring 

liquid fuels; opinion polling; wholesale store services 

featuring toys (playthings); information retrieval 

services on the internet for others; wholesale store 

services featuring cars; rental of vending machines; 

retail store services featuring locking mechanisms; 

professional business consultancy; business 

intermediary services relating to the purchase and sale 

of fabrics; job placement; data search in computer 

files for others; publicity 

خدمات متاجر البيع بالجملة تشمل األثاث؛ خدمات وكاالت 

المبيعات لألخشاب والمنشورات؛ ترتيب مبيعات الزجاج 

للبناء؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات متاجر البيع بالجملة 

؛ خدمات وكاالت الدعاية التي تتميز بأجهزة اإلنذار

واإلعالن؛ دعاية وإعالن؛ إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛ 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز بأجهزة ومعدات 

إنقاذ الحياة؛ إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ 

استشارات تسويقية؛ خدمات التسويق؛ خدمات وكاالت 

بيع بالجملة تشمل المبيعات للقرطاسية؛ خدمات متجر ال

المجوهرات؛ خدمات السكرتارية؛ خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة التي تشمل أجهزة وأجهزة اإلضاءة غير 

الكهربائية؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات متاجر البيع 

بالجملة التي تتميز بأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي؛ 

مات وكالة تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ خد

شراء الكتب؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات 

متاجر البيع بالتجزئة التي تشمل المعدات الرياضية؛ 

خدمات وكالة شراء الساعات؛ أبحاث التسويق؛ خدمات 

متاجر البيع بالتجزئة التي تشمل الوقود السائل؛ اإلستفتاء 

التي تشمل وإستطالع اآلراء؛ خدمات متاجر البيع بالجملة 

األلعاب )اللعب(؛ خدمات استرجاع المعلومات على 

اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات متاجر البيع بالجملة التي تشمل 

السيارات؛ تأجير آالت البيع؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

التي تشمل آليات القفل؛ استشارات األعمال المهنية؛ خدمات 

األقمشة؛ توظيف؛ الوساطة التجارية المتعلقة بشراء وبيع 

البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين؛ الدعاية 

 واإلعالن.

Date of 27/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2021  

eaaN tpac lppA: Cheil Communications Inc. .ل:اسم طالب التسجي شيل كميونيكيشنز إنك  

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 222, Itaewon-ro, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

غو، سيول، -يونغسان رو،-، إيتاوون111

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179330 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179330 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesaling and retailing services; the bringing 

together, for benefit of others, of a variety of 

goods (excluding the transport thereof), enabling 

customers to conveniently view and purchase 

those goods; demonstration of goods services; 

Trade fairs (Organization of-) for commercial or 

advertising purposes; advertising services; sales 

promotion services for others; import & export 

services; Marketing; Direct selling services for 

foodstuff  

خدمات البيع بالجملة والتجزئة؛ خدمات تجميع البضائع المختلفة 

معا لمصلحة االخرين )ما عدا خدمات النقل( لتمكين الزبائن من 

معاينة وشراء هذه البضائع بسهولة؛ خدمات عرض السلع؛ 

ات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية؛ خدمات خدم

الدعاية واالعالن؛ خدمات ترويج المبيعات لالخرين؛ خدمات 

االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ خدمات البيع المباشر للمواد 

 الغذائية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/04/2021  

eaaN tpac lppA: Al Rawabi AL Baidaa for 

General Trading Company 

لب التسجيل:اسم طا الروابي البيضاء للتجاره العامه  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Madinah Al-Monawara 

Street, Tla Al-Ali - Amman - 

Jordan 

 -عمان -نورة، تالع العليشارع المدينة الم

 األردن

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025 مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179435 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179435 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sales agency services, namely, wholesale services 

for nutraceutical preparations for therapeutic or 

medical purposes; Retail store services featuring 

cosmetics; Wholesale store services featuring 

cosmetics; Retail store services featuring 

medicines for animals; Retail store services 

featuring pharmaceuticals; Sales agency services, 

namely, wholesale services for fodder; Sales 

agency services, namely, wholesale services for 

plant extracts, other than essential oils, for use in 

the manufacture of cosmetics; Wholesale store 

services featuring pharmaceuticals; Wholesale 

store services featuring shampoos; Wholesale store 

services featuring veterinary preparations.  

يد خدمات البيع بالجملة خدمات وكاالت المبيعات وبالتحد

للمستحضرات الغذائية للغايات العالجية أو الطبية، خدمات 

متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن مستحضرات التجميل، 

خدمات متاجر البيع بالجملة التي تتضمن مستحضرات التجميل، 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتضمن أدوية للحيوانات، 

التجزئة التي تتضمن األدوية )مستحضرات خدمات متاجر البيع ب

التجميل(، خدمات وكاالت المبيعات وبالتحديد خدمات البيع 

بالجملة لألعالف، خدمات وكاالت المبيعات وبالتحديد خدمات 

البيع بالجملة للمستخلصات النباتية بخالف الزيوت العطرية 

الستخدامها في صناعة مستحضرات التجميل، خدمات متاجر 

بالجملة التي تتضمن المستحضرات الصيدالنية، خدمات  البيع

متاجر البيع بالجملة التي تتضمن الشامبو، خدمات متاجر البيع 

 بالجملة التي تتضمن المستحضرات البيطرية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA : UCL Co., Ltd. .اسم طالب التسجيل: يو سي إل كو.، ليمتد 

lpc oapN ty     : Korea جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 67, Eoeum 10-gil, Aewol-eup, 

Jeju-si, Jeju-do, 63038, Rep. of 

KOREA 

-إيوب، جيجو-جيل، إيول-29، إيوم 25

 ، جمهورية كوريا28988دو، -سي، جيجو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة  11192 -65100901ص.ب

، شارع مكة، 295طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 22201عمان  012299ص. ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179410 Class 35 35 المة التجاريةرقم الع 179410 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising agencies; publicity; layout services for 

advertising purposes; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; 

business management and organization 

consultancy; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; import-export agency services; 

sales promotion for others; procurement services 

for others [purchasing goods and services for other 

businesses]; Marketing; personnel management 

consultancy; web indexing for commercial or 

advertising purposes; business auditing; 

sponsorship search; retail or wholesale services for 

medical supplies.  

تخطيط ألغراض الدعاية ؛ وكاالت الدعاية؛ دعاية؛ خدمات ال

عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة؛ 

إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال؛ تنظيم المعارض لغايات 

تجارية أو دعائية؛ اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات 

الغير؛ خدمات وكالة االستيراد والتصدير؛ ترويج المبيعات 

راء لآلخرين ]شراء سلع وخدمات لآلخرين؛ خدمات الش

لألعمال األخرى[ ؛ تسويق؛ استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ 

فهرسة الويب ألغراض تجارية أو دعائية؛ تدقيق األعمال؛ بحث 

الكفاالت؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات 

 الطبية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Guangdong DEERMA 

Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: غوانغدونغ ديرما تكنولوجي كو.، 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. 4-1, Longhui Road, 

Malong Village Committee, 

Beijiao Town, Shunde District, 

Foshan City, Guangdong 

Province, China 

، لونغهوي رود، مالونغ فيليدج 2-5نمبر. 

كوميتي، بيجياو تاون، شوندي ديستريكت، 

 فوشان سيتي، غوانغدونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

 عمان االردن 11184 -841153ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179377 Class 35 35 مة التجاريةرقم العال 179377 الصنف  
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 brightroom 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services featuring household storage 

and organization products; online retail store 

services featuring household storage and 

organization products 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تضم منتجات التخزين 

زلي والتنظيم، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المن

 التي تضم منتجات التخزين المنزلي والتنظيم

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/06/2021  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/06/2021  

eaaN tpac lppA: Target Brands, Inc. .اسم طالب التسجيل: تارجيت براندز، انك 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career لب التسجيلمهنة طا  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, 

Minneapolis, Minnesota 55403, 

USA 

نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  2999

 ، الواليات المتحدة األمريكية77598

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان  11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179114 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179114 الصنف 
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 BEBETO 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale and retail sale services namely the 

bringing together, for the benefit of others, variety 

of goods (excluding the transport thereof), 

enabling customers to conveniently view and 

purchase those goods. 

خدمات البيع بالجمله والتجزئة والمعني بها خدمات التجميع 

)لمصلحة اآلخرين( للبضائع المختلفة)ماعدا النقل من ذلك( 

 ن من شراء ومعاينة البضائع بشكل مالئم.لتمكين الزبائ

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 28/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/06/2021  

eaaN tpac lppA: KERVAN GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

سانايي في تيكاريت انونيم كيرفان جيدا 

 سيركتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beysan Sanayi Sitesi, Fuar 

Caddesi. No:11/1, 

BUYUKCEKMECE - 

ISTANBUL / TURKEY 

بيسان ساناي سيتسي، فيار كاديسي. 

اسطنبول/  -، بيويكسيكميسي 11/1رقم:

 تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NADER J. QUMSIEH  

P.O.Box184653- 11118 

AMMAN, JORDAN  

 -184653ص.ب نادر جميل قمصية  

 عمان, االردن  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 179152 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179152 الصنف 
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 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; sales promotion for others; 

procurement services for others [purchasing goods 

and services for other businesses]; provision of an 

on line marketplace for buyers and sellers of goods 

and services; commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; cost price analysis; 

demonstration of goods; dissemination of 

advertising matter; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; telemarketing services; business 

management assistance; business inquiries; retail 

or wholesale services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies. 

عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة، 

خدمات ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات االقتناء )المشتريات( 

لبضائع والخدمات لألعمال األخرى[، خدمات لآلخرين ]شراء ا

توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع 

والخدمات، خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع 

والخدمات اآلخرين، تقديم المعلومات والنصائح التجارية 

للمستهلكين )متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(، خدمات تحليل 

ار التكلفة، خدمات عرض البضائع، خدمات نشر مواد أسع

الدعاية واإلعالن، خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو 

اإلعالنية، تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو 

اإلعالنية، خدمات التسويق عبر الهاتف، المساعدة في إدارة 

البيع بالتجزئة األعمال، خدمات االستفسار عن األعمال، خدمات 

أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات 

 البيطرية والصحية والتزويدات الطبية.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming green and white 

colors. 

_______________________________________ا

 :مع المطالبة بااللوان االخضر واالبيض. شتراطات خاصة

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم بي اتش 

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 62110 Abu-Ghazaleh 

Intellectual Property 

P.O.Box921100- 11192 TAG Org 

Building No. 104, Mecca Street 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179427 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179427 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; sales promotion for others; 

procurement services for others [purchasing goods 

and services for other businesses]; provision of an 

on-line marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; commercial administration of 

the licensing of the goods and services of others; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; cost price analysis; 

demonstration of goods; dissemination of 

advertising matter; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; telemarketing services; business 

management assistance; business inquiries; retail 

or wholesale services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies. 

عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة. 

خدمات ترويج المبيعات لآلأخرين؛ خدمات االقتناء )المشتريات( 

لآلخرين ]شراء البضائع والخدمات لألعمال األخرى[. خدمات 

ر األسو اق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع توفي

والخدمات؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع 

والخدمات اآلخرينء تقديم المعلومات والنصائح التجارية 

للمستهلكين )متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(؛ خدمات تحليل 

واد خدمات عرض البضائع؛ خدمات نشر م« أسعار التكلفة

خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو « الدعاية واإلعالن

اإلعالنية؛ تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو 

خدمات التسويق عبر الهاتف. المساعدة في إدارة « اإلعالنية

األعمال خدمات االستفسار عن األعمال: خدمات البيع بالتجزئة 

الصيدالنية والمستحضرات أو البيع بالجملة للمستحضرات 

 البيطرية والصحية والتزويدات الطبية.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming grey,green,blue and 

white  

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان الرمادي واالخضر 

 االزرق واالبيضو

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم 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 Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  -  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

ص.ب   - أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299

ليغعنوان التب  

Trademark 179211 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179211 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; sales promotion for others; 

procurement services for others [purchasing goods 

and services for other businesses]; provision of an 

on line marketplace for buyers and sellers of goods 

and services; commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; cost price analysis; 

demonstration of goods; dissemination of 

advertising matter; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; telemarketing services; business 

management assistance; business inquiries; retail 

or wholesale services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies. 

عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة، 

خدمات ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات االقتناء )المشتريات( 

لآلخرين ]شراء البضائع والخدمات لألعمال األخرى[، خدمات 

ير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت لمشترين وباعة السلع توف

والخدمات، خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع 

والخدمات اآلخرين، تقديم المعلومات والنصائح التجارية 

للمستهلكين )متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(، خدمات تحليل 

واد أسعار التكلفة، خدمات عرض البضائع، خدمات نشر م

الدعاية واإلعالن، خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية أو 

اإلعالنية، تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو 

اإلعالنية، خدمات التسويق عبر الهاتف، المساعدة في إدارة 

األعمال، خدمات االستفسار عن األعمال، خدمات البيع بالتجزئة 

الصيدالنية والمستحضرات  أو البيع بالجملة للمستحضرات

 البيطرية والصحية والتزويدات الطبية.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming gold color. 

_______________________________________ا

 شتراطات خاصة :مع المطالبة باللون الذهبي.

  

Date of 08/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم بي اتش 

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179422 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179422 الصنف 
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Goods/Services ليةمن اجل البضائع/الخدمات التا 

Presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; sales promotion for others; 

procurement services for others [purchasing goods 

and services for other businesses]; provision of an 

on line marketplace for buyers and sellers of goods 

and services; commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; cost price analysis; 

demonstration of goods; dissemination of 

advertising matter; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; telemarketing services; business 

management assistance; business inquiries; retail 

or wholesale services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies. 

عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة، 

خدمات ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات االقتناء )المشتريات( 

لآلخرين ]شراء البضائع والخدمات لألعمال األخرى[، خدمات 

مشترين وباعة السلع توفير األسواق إلكترونيا عبر اإلنترنت ل

والخدمات، خدمات اإلدارة التجارية لترخيص البضائع 

والخدمات اآلخرين، تقديم المعلومات والنصائح التجارية 

للمستهلكين )متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(، خدمات تحليل 

أسعار التكلفة، خدمات عرض البضائع، خدمات نشر مواد 

لمعارض للغايات التجارية أو الدعاية واإلعالن، خدمات تنظيم ا

اإلعالنية، تنظيم المعارض التجارية للغايات التجارية أو 

اإلعالنية، خدمات التسويق عبر الهاتف، المساعدة في إدارة 

األعمال، خدمات االستفسار عن األعمال، خدمات البيع بالتجزئة 

أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات 

 لصحية والتزويدات الطبية.البيطرية وا

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming gold, black, beige 

and white colors. 

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة باأللوان الذهبي واألسود والبيج 

 واألبيض.

  

Date of 08/07/2021 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2021  

eaaN tpac lppA: Hollinz GmbH اسم طالب التسجيل: هولنز جي إم بي اتش 

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career لب التسجيلمهنة طا  

Applicant Address Agnes Bernauer Strasse 151 in 

80687 Munchen, Germany 

 89285في  272اغنيس بيرناور ستراسي 

 ميونخ، المانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179424 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179424 الصنف 
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 VIAPLAY 
  

 

 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Advertising; provision and rental of advertising 

space, time and media; provision of advertising 

space; rental of advertising space, time and 

materials; rental of advertising time on 

communication media; retail services in relation to 

computer software; retail services in relation to 

games; retail services in relation to recorded 

content; online retail services for downloadable 

and pre recorded music and movies. 

الدعاية واالعالن، توفير وتأجير المساحات اإلعالنية والوقت 

تأجير المساحات اإلعالنية  والوسائط، توفير مساحة إعالنية،

والوقت والمواد، تأجير وقت اإلعالن على وسائط االتصال، 

خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق ببرمجيات الحاسوب، خدمات 

البيع بالتجزئة فيما يتعلق باأللعاب، خدمات البيع بالتجزئة فيما 

يتعلق بالمحتوى المسجل، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت 

 موسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا.لل

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن ايه بي

lpc oapN ty     : Sweden جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179251 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179251 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; provision and rental of advertising 

space, time and media; provision of advertising 

space; rental of advertising space, time and 

materials; rental of advertising time on 

communication media; retail services in relation to 

computer software; retail services in relation to 

games; retail services in relation to recorded 

content; online retail services for downloadable 

and pre recorded music and movies. 

لدعاية واالعالن، توفير وتأجير المساحات اإلعالنية والوقت ا

والوسائط، توفير مساحة إعالنية، تأجير المساحات اإلعالنية 

والوقت والمواد، تأجير وقت اإلعالن على وسائط االتصال، 

خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق ببرمجيات الحاسوب، خدمات 

خدمات البيع بالتجزئة فيما  البيع بالتجزئة فيما يتعلق باأللعاب،

يتعلق بالمحتوى المسجل، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت 

 للموسيقى واألفالم القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming purple,pink,red,grey 

and black colors 

_________________________________ا______

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البنفسجي والزهري 

 واالحمر والرمادي و االسود

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن 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 Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179243 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179243 الصنف 
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EXTIME 
 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Administrative management of airports; 

Organisational management of airports; assistance 

in the management of commercial activities; 

commercial management of shops at airports; 

recruitment of ground staff for airports; airport 

personnel management services; advertising 

services in airports; provision of commercial 

information on products and services to customers; 

advertising; commercial intermediation services 

[concierge services]; dissemination of 

advertisements and publicity material; promotion 

of third party products and services through 

loyalty card programmes; loyalty programme 

services; Retail sales, including duty free shops, of 

soaps, perfumes, cosmetics, hair lotions, 

toothpaste, make up removers, razors, shaving 

products, herbal teas, pharmaceuticals, sanitary 

towels, cameras, video cameras, compact discs, 

DVDs, Blu ray discs, memory or microprocessor 

cards, computers, computer peripherals electronic 

tablets, electronic readers, telephones, ordiphones 

[smartphones], headphones, software (recorded 

programs), eyeglasses (optical), eyewear, diving 

masks, laptop bags, smart watches, electric 

batteries, ventilation devices, torches, jewellery, 

watchmaking and chronometric instruments 

watches, watch cases, fancy key rings, musical 

instruments, printing products, photographs, 

stationery, cards, books, newspapers, brochures, 

calendars, paper handkerchiefs, paper towels, 

للمطارات،  إدارة إشرافية على المطارات، إدارة تنظيمية

المساعدة في إدارة األنشطة التجارية، إدارة تجارية للمحال 

بالمطارات، تعيين وتوظيف عمالة للمطارات، خدمات إدارة 

األفراد العاملين بالمطارات، خدمات دعائية في المطارات، 

توفير معلومات تجارية عن المنتجات والخدمات للعمالء، 

يع إعالنات ومواد دعائية، الدعاية، خدمات وساطة تجارية، توز

ترويج منتجات وخدمات لصالح طرف ثالث من خالل برامج 

بطاقات الوالء، خدمات متعلقة ببطاقات الوالء، خدمات البيع 

بالتجزئة بما في ذلك محال األسواق الحرة، وذلك للصابون، 

العطور، منتجات التجميل، غسوالت )لوشن ( الشعر، معجون 

ياج، ماكينات الحالقة، منتجات الحالقة، األسنان، مزيالت المك

شاي األعشاب، مواد صيدالنية، فوط صحية، كاميرات، 

كاميرات فيديو، األقراص المضغوطة، أقرص فيدوية رقمية، 

أقراص بلو راي، بطاقات ذاكر أو معالج دقيق، أجهزة كمبيوتر، 

ملحقات طرفية بالكمبيوتر، أجهزة لوحية إلكترونية، أجهزة 

لكترونية، هواتف، هواتف ذكية، سماعات الرأس، قارئات إ

سوفتوير )برامج مسجلة(، نظارات )بصريات(، غطاء العين، 

أقنعة الغوص، حقائب البتوب، ساعات ذكية، بطاريات كهربية، 

أجهزة تنفس، مصابيح، مجوهرات، أدوات تصنيع الساعات 

وقياس الوقت الدقيقة، ساعات، علب الساعات، سالسل مفاتيح 

قة، أدوات موسيقية، منتجات الطباعة، صور فوتوغرافية، أني

قرطاسية، بطاقات، كتب، صحف، كتيبات، تقاويم، مناديل 

ورقية، مناشف ورقية، ورق تواليت، أكياس )جزادين 

وحافظات( من ورق أو بالستيك للتعليف، حقائب الظهر، 

مظالت وشماسي، عصى مشي، محافظ، جزادين، حوامل 

حقائب، علب مواد تجميل، أطواق الحيوانات  بطاقات االئتمان،

األليفة، مالبس للحيوانات األليفة، مرايا، وسائد، صناديق خشبية 

أو بالستيكية، أدوات منزلية، أدوات خاصة بالطهو، أمشاط، 

فراشي )عدا فراشي(، قوارير، أدوات التجميل، أطقم تجميل، 

ظات( من أكواب )أوعية(، أواني فخارية، أكياس )جزادين وحاف

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: AEROPORTS DE PARIS سجيل:اسم طالب الت ايروبورتس دي باريس  

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 rue de France - 93290 

TREMBLAY EN FRANCE - 

FRANCE 

تريمبالي ان  08109 -رو دي فرانس  2

 فرنسا -فرانس 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179233 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179233 الصنف 
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toilet paper, bags (envelopes, pouches) made of 

paper or plastic for packaging, trunks and 

suitcases, umbrellas and parasols, walking sticks, 

wallets, purses, credit card holders [wallets], bags, 

vanity cases, pet collars, pet clothes, mirrors, 

cushions, wooden or plastic boxes, household 

utensils, kitchen utensils, combs, brushes (except 

brushes), bottles, toilet utensils, toilet sets, glasses 

(containers), crockery, bags (envelopes, pouches) 

of textile materials for packaging, household linen, 

table linen not of paper, bath linen except clothing, 

clothing, footwear, headgear, artificial plants, 

games, toys, video game consoles, controls for 

video game consoles, decorations and artificial 

Christmas trees, game balls, card games, table 

games, scooters [toys], sports articles and 

equipment, models [toys], figurines [toys], meat, 

preserved fruit, dried fruit, cooked fruit, preserved 

vegetables, dried vegetables, cooked vegetables, 

jellies, jams, compotes, milk products, edible oils 

and fats, cold meats, crustaceans (not live), canned 

meat, canned fish, cheese, milk based drinks in 

which milk predominates, coffee, tea, cocoa, 

sugar, rice, preparations made from cereals, bread, 

pastries, confectionery, ice cream, honey, salt, 

mustard, sauces (condiments), spices, sandwiches, 

pasta, pizzas, pancakes (food), biscuits, cakes, 

sweets, chocolate, cocoa based drinks, coffee 

based drinks, tea based drinks, fresh fruit, fresh 

vegetables, plants, beer, mineral water (drinks), 

carbonated water, fruit based drinks, preparations 

for making drinks, lemonades, soft drinks, non 

alcoholic aperitifs, alcoholic drinks, wines, 

tobacco, smokers' articles, electronic cigarettes; 

information and advisory services concerning the 

above services. 

مواد النسيج للتعبئة، بياضات منزلية، مفارش مائدة من غير 

الورق، مناشف االستحمام عدا مالبس، المالبس، لباس القدم، 

غطاء الرأس، نباتات صناعية، ألعاب، لعب، وحدات ألعاب 

الفيديو، وسائل تحكم خاصة بوحدات ألعاب الفيديو، زينة وشجر 

اب الكروت، ألعاب كريسماس صناعي، كرات اللعب، ألع

الطاولة، عجالت الدفع ]لعب[، منتجات ومعدات رياضية، 

نماذج مصغرة ]لعب[، تماثيل مصغرة ]لعب[، لحوم، فواكه 

محفوظة، فواكه مجففة، فواكه مطبوخة، خضروات محفوظة، 

خضروات مجففة، خضروات مطبوخة، جالت )هالم(، 

وت مربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، منتجات الحليب، زي

وشحوم طعام صالحة لألكل، لحوم باردة، قشريات )غير حية(، 

لحوم محفوظة، أسماك محفوظة، جبن، مشروبات أساسها 

الحليب تتكون باألساس من الحليب، القهوة، الشاي، الكاكاو، 

السكر، األرز، مستحضرات من الحبوب، الخبز، الفطائر، 

دل(، الحلوى، المثلجات، العسل، الملح، المستردة )الخر

صلصات )توابل(، توابل، شطائر، معكرونة، بيتزا، كعك 

)طعام(، بسكوت، حلوى، شوكوالتة، مشروبات أساسها الكاكاو، 

مشروبات أساسها القهوة، مشروبات أساسها الشاي، فواكه 

طازجة، خضروات طازجة، نباتات، جعة، مياه معدنية، مياه 

 غازية، مشروبات أساسها الفواكه، مستحضرات لصنع

المشروبات، ليموناضة، مشروبات خفيفة، مشروبات فاتحة 

للشهية غير كحولية، مشروبات كحولية، نبيذ، التبغ، منتجات 

خاصة بالمدخنين، سيجار إلكتروني، خدمات معلوماتية وتقديم 

 المشورة متعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail stores and online retail store services in 

relation to balloons, decorations, decorating kits, 

tableware, paper plates, paper napkins, hats, 

costumes, greeting cards, party favors, including 

awards, balls, bracelets, sunglasses, rings and 

necklaces and inflatables.  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة عبر 

اإلنترنت فيما يتعلق بالبالونات والديكورات )الزينة( وأطقم 

التزيين وأدوات المائدة واألطباق الورقية والمناديل الورقية 

والقبعات واألزياء وبطاقات المعايدة وهدايا الحفالت الصغيرة 

ائز والكرات واألساور والنظارات للضيوف وبما في ذلك الجو

 الشمسية والخواتم والقالئد وألعاب مطاطية قابلة للنفخ. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : claiming yellow,red,blue,green 

and white colors 

_______________________________________ا

مع المطالبة بااللوان االصفر واالحمر شتراطات خاصة :

 واالزرق واالخضر 

  

Date of 25/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2021  

eaaN tpac lppA: KENSET CORPORATION   اسم طالب التسجيل: كينسيت كوربوريشن 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career لمهنة طالب التسجي  

Applicant Address 2259 North Hobart, Los 

Angeles, California 90027, 

USA 

هوبارت ، لوس انجليس ، كاليفورنيا  1170

 ، الواليات المتحدة االمريكية 09915

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179210 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179210 الصنف 
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 TALOGY 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business testing services, namely, providing 

examination, testing, and assessment services 

designed to evaluate employment skills; 

Educational consulting services for the 

assessment, design, development, and validation 

of examinations designed to evaluated 

employment skills; Conducting business research 

and studies with respect to testing and test theory; 

Psychometric testing services for the assessment 

of personnel and personnel recruitment for 

business and employment purposes; Consulting 

services for the assessment, design, development, 

and validation of psychometric tests used for the 

assessment of personnel and personnel recruitment 

for business and employment purposes. 

خدمات اختبار األعمال وبالتحديد تقديم خدمات الفحص 

واالختبار والتقييم المصممة لتقييم مهارات التوظيف، خدمات 

االستشارات التربوية لتقييم وتصميم وتطوير واعتماد 

االمتحانات المصممة لتقييم مهارات التوظيف، إجراء البحوث 

رية فيما يتعلق باالختبار و نظرية االختبار، والدراسات التجا

خدمات االختبار النفسي )تقييم نفسي( لتقييم الموظفين وتوظيفهم 

لغايات العمل والتوظيف، خدمات استشارية لتقييم وتصميم 

وتطوير والتحقق من االختبارات النفسية )تقييم نفسي( 

 توظيف.المستخدمة لتقييم الموظفين وتوظيفهم لغايات العمل وال

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 29/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2021  

eaaN tpac lppA: PSI Services LLC اسم طالب التسجيل: بيه إس آي سيرفسيز إل إل سي 

lpc oapN ty     : United States لطالبجنسية ا امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address N. Brand Blvd., 10th Floor 

Glendale CALIFORNIA 

91203, USA 

إن. براند بوليفارد.، تينث فلور غلينديل 

 ، الواليات المتحدة02198كاليفورنيا 

 األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179215 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179215 الصنف 
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 PRIME DAY 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In respect of the following goods/services Retail 

store services and online retail store services 

featuring a wide array of consumer goods of 

others; retail store services and online retail store 

services; sales promotion for others; providing 

online markets for buyers and sellers of ods and 

services; advertising and marketing a wide array of 

consumer goods; provision of commercial 

information and advice for consumers in the 

choice of products and services; discount services 

(retail, wholesale, or sales promotion services); 

administration of consumer loyalty programs; 

administration of loyalty programs involving 

discounts or incentives; customer loyalty program 

services featuring rewards in the form of 

discounted shipping services and early access to 

retail discounts and offers.  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة و خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

على الخط مباشرة )اإلنترنت( متضمنة تشكيلة واسعة من 

بضائع المستهلكين لآلخرين، خدمات متاجر البيع بالتجزئة و 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة )اإلنترنت(، 

 -ترويج المبيعات لآلخرين، توفير أسواق على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( للمشترين والبائعين للسلع والخدمات، الدعاية 

ئع المستهلكين، واإلعالن والتسويق لتشكيلة واسعة من بضا

توفير المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين في اختيار 

المنتجات والخدمات، خدمات الخصومات )البيع بالتجزئة و البيع 

بالجملة او خدمات ترويج المبيعات، إدارة برامج والء 

المستهلك، إدارة برامج والء المستهلك المتضمنة خصومات أو 

العمالء المتضمنة منح مكافآت حوافز، خدمات برنامج والء 

على هيئة خدمات شحن مخفضة والوصول المبكر إلى عروض 

 و خصومات البيع بالتجزئة,

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 29/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2021  

eaaN tpac lppA: Amazon Technologies, Inc. .اسم طالب التسجيل: امازون تكنولوجيز، انك 

lpc oapN ty     : United States 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, 

USA 98109 

تيري أفنيو نورث، سياتل، واشنطن،  529

 08290الواليات المتحدة االمريكية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Baianat Intellectual Property 

P.O.Box910580- 11191 Building 

No. 8 , Salheen Destruct 

Amman - Jordan 

 -910580ص.ب بيانات للملكية الفكرية

، حي الصالحين ، 8بناية رقم  11191

 شارع محمد هليل عمان

غليعنوان التب  

Trademark 179395 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179395 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

The bringing together, for the benefits of others, of 

a variety of goods, namely, shampoos for hair, 

conditioners for hair, shaving gels, facial scrubs 

[cosmetic], body scrubs [cosmetic], hair sprays, 

hair gels, cosmetic creams, facial creams 

[cosmetic], non-medicated oils for beard care, 

non-medicated oils for hair care, non-medicated 

hair serums, pomades for cosmetic purposes, 

styling paste for hair, styling powders for hair, 

cosmetic hair filling powder spray for cosmetic 

purpose, hair wax for styling hair, forming creams 

for hair, tinted gels for hair, wax beads for 

removing body hair, wax strips for removing body 

hair, wax strips for removing facial hair, nose 

cleansing strips for blackhead removal, temporary 

colorings for beard, cosmetic eye pencils, fibers 

for hair filling [cosmetic], temporary hair dyes 

[cosmetic], deodorants, cosmetic hair products, 

namely thickening control creams, hair bleaching 

preparations, sanitizing preparations, hand-

sanitizing preparations and disinfecting 

preparation with antibacterial and anti-microbial 

properties, sanitizing sprays for hands, sanitizing 

wipes for face and hands, disinfectant spray for 

hairdresser tools, razors, razor blades, face shields 

for use in hairdressers [for cosmetic purposes], 

hand-operated pumps for spraying hair fibers, 

عملية تجميع )لمصلحة اآلخرين ( البضائع المختلفة لتمكين 

الزبائن من شراء ومعاينة البضائع بشكل مالئم و بخاصة شامبو 

القة؛ مقشرات الوجه]تجميلية[؛  للشعر؛ مكيفات الشعر؛ جل حِّ

مقشرات الجسم]تجميلية[؛ بخاخات الشعر؛ جل الشعر؛ كريمات 

كريمات الوجه ]تجميلية[؛ زيوت غير طبية للعناية  التجميل؛

باللحية؛ زيوت غير طبية للعناية بالشعر؛ مصل الشعر غير 

العالجي؛ المراهم ألغراض التجميل؛ معجون لتصفيف الشعر؛ 

مساحيق تصفيف الشعر؛ بخاخ بودرة تعبئة الشعر ألغراض 

التجميل؛ شمع لتصفيف الشعر؛ كريمات تشكيل الشعر؛ جل 

ن للشعر؛ حبات الشمع الزالة شعر الجسم؛ شرائح الشمع ملو

الزاله شعر الجسم؛ شرائح الشمع الزاله شعر الوجه؛ شرائط 

تنظيف األنف إلزالة الرؤوس السوداء؛ ملونات مؤقتة للحية؛ 

أقالم تجميل العيون؛ ألياف لتعبئة الشعر ]تجميلية[؛ صبغات 

هة؛ مستحضرات الشعر المؤقتة ]تجميلية[؛ مزيالت روائح كري

التجميل للشعر، وهي كريمات تكثيف؛ مستحضرات تبيض 

الشعر؛ مستحضرات التعقيم؛ مستحضرات تعقيم اليد 

ومستحضرات مطهرة بخصائصها المضادة للبكتيريا 

والميكروبات؛ بخاخات مطهرة لليدين؛ مناديل معقمة للوجه 

واليدين؛ رذاذ مطهر ألدوات تصفيف الشعر، وشفرات الحالقة، 

وموس الحالقة، واقيات الوجه لالستخدام في مصففي الشعر 

]ألغراض التجميل[، مضخات يدوية لرش ألياف الشعر، 

حامالت شفرات الحالقة ،حقائب الظهر، المرايا، المرايا اليدوية 

]مرايا المرحاض[، قفازات الالتكس والنتريل التي تستخدم لمرة 

شعر الخشن، واحدة لألغراض العامة، فرش الشعر، فرش ال

فراشي، مجموعات أمشاط، فرش تنظيف الوجه؛ مجموعات 

فرشاة العنق لتصفيف الشعر، زجاجات الرش الفارغة،أوعية 

قابلة للطي مصنوعة من البالستيك، فرش لالستخدام في صبغ 

Date of 24/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/08/2021  

eaaN tpac lppA: 3 Holdings LLC  8  جيل:اسم طالب التس هولدينجز ال ال سي  

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2250 S. Western Avenue, Park 

Forest, IL 60466, United States 

of America 

. ويسترن أفينيو، بارك فورست، اس 1179

 ، الواليات المتحدة األمريكية29522اي ال 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب ل قمصيةنادر جمي

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179150 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179150 الصنف 
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holders for razors, backpacks, mirrors, hand 

mirrors [toilet mirrors], disposable latex and nitrile 

gloves for general purposes, hair brushes, bristle 

brushes for hair, combs, comb sets, facial 

cleansing brushes, neck brush sets for 

hairdressing, empty spray bottles, collapsible tint 

bowls made of plastic, brushes for use in hair 

tinting, brush sets for facial masks, jars for 

disinfecting hairdresser tools, hair pick comb sets, 

towels, face towels, capes for use in salons and 

barber shops, waterproof hairdressing capes 

[clothing], waterproof aprons [clothing], plastic 

aprons, paper aprons, face masks made of fabric 

[clothing], aprons [clothing], bandanas 

[neckerchiefs], sandals, bathing trunks, belts 

[clothing], sports bras, boots, boxer shorts, caps 

being headwear, clothing containing slimming 

substances, clothing incorporating LEDs, clothing 

of leather, coats, collars [clothing], dress shirts, 

polos, underclothing, fingerless gloves, hats, 

hairdressing capes, shoes, headscarves, headwear, 

sweatshirts, jackets [clothing], jerseys [clothing], 

leggings [trousers], neck tube scarves, outer 

clothing, smocks, ponchos, scarves, shawls, shirts, 

shoes, short-sleeve shirts, socks, gaiters, 

underwear, sweaters, jumpers [pullovers], tee-

shirts, tights, top hats, trousers, pants, underpants, 

underwear, uniforms, vests, waterproof clothing, 

non-slipping devices for footwear, suits, neck ties, 

hair grips, hair clips, enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods, such 

services provided by wholesale outlets, and by 

means of electronic media.  

الشعر، مجموعات الفراشي ألقنعة الوجه، الجرار لتطهير أدوات 

مناشف،ومناشف تصفيف الشعر، مجموعات أمشاط الشعر، ال

الوجه، قبعات لالستخدام في الصالونات ومحالت الحالقة؛ 

قبعات لتصفيف الشعر مضاد للماء ]مالبس[؛ مراييل مضادة 

للماء ]مالبس[؛ مراييل بالستيكية؛ مراييل ورقية؛ أقنعة للوجه 

من القماش ]المالبس[؛ مراييل ]مالبس[؛ بندانات ]مناديل 

مام؛ أحزمة ]مالبس[؛ حماالت للرقبة[؛ صنادل؛ سراويل إستح

الصدر الرياضية؛ أحذية؛ شورت بوكسر؛ قبعات ]أغطية 

للرأس[؛ المالبس التي تحتوي على مواد تنحيف؛ المالبس التي 

؛ مالبس جلدية؛ معاطف؛ ياقات LEDتحتوي على مصابيح 

]مالبس[؛ قمصان؛ باليز البولو؛ مالبس داخلية؛ قفازات بدون 

صفيف الشعر؛ أحذية؛ الحجاب؛ أغطية اصابع؛ قبعات؛ قبعات ت

الرأس؛ بلوزات؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ طماقات ]بناطيل[؛ 

أوشحة الرقبة؛ المالبس الخارجية؛ جالبيب؛ البُْنش )عباءات(؛ 

لفاعات؛ شاالت؛ قمصان؛ أحذية؛ قمصان قصيرة األكمام؛ 

جوارب قصيرة؛ طماقات؛ جاكيتات ]مالبس[؛ مالبس داخلية؛ 

اية ]كنزات صوفية[؛ قمصان نصف كم؛ أثواب سترات؛ جرز

ضيقة؛ قبعات رسمية؛ بناطيل؛ سراويل داخلية؛ سراويل داخلية؛ 

مالبس داخلية؛ أزياء موحدة؛ صدارات؛ مالبس مضادة للماء؛ 

أدوات مانعة النزالق األحذية؛ بذالت، ربطات عنق، مقابض 

الشعر، دبابيس، تمكين العمالء من عرض وشراء تلك السلع 

سهولة، مثل الخدمات التي تقدمها منافذ البيع بالجملة، وعن ب

 طريق الوسائط اإللكترونية.
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

account auditing   تدقيق الحسابات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/10/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/10/2021  

eaaN tpac lppA: mutaz mohammad saleh 

altarifi  

ل:اسم طالب التسجي معتز محمد صالح الطريفي   

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 110280- 11953 amman - 

moqableen 

 عنوان طالب التسجيل  المقابلين -عمان  11953 -110280

Applicant for 

Correspondence 
 110280- 11953 amman - 

moqableen  

ليغعنوان التب المقابلين  -عمان  11953 -110280    

Trademark 179129 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179129 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sales of bakeries products services  ع منتجات المخابزخدمات بي 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Al-Rayhan Stores for Filing 

and Packaging Company 

سم طالب التسجيل:ا شركة مخازن الريحان للتعبئة و التغليف  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Thaheeba Al Gharbiah, Al 

Muwaqar, thibat al naqeera 

P.O.Box 425685- 11140 

Amman, Jordan  

الذهيبة الغربية ، لواء الموقر، ذهيبات 

 22259الرمز  517287النقيرة، ص. ب 

 االردن -عمان 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
TRI MARK CONSULTING 

P.O.Box7780- 11118 AMMAN, 

JORDAN 

 ة لالستشارات )تراي مارك(العالمة الثالثي 

 عمان، االردن 11118 -7780ص.ب

ليغعنوان التب  

Trademark 179197 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179197 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale and retail services including retail 

stores, direct marketing, electronic marketing, 

telemarketing and mail order services, including 

the aforesaid services in relation to the sale of 

mobile phone cases, electrical apparatus, paper, 

printed matter, stationery, office supplies, plastic, 

rubber or vinyl coverings for handheld electronic 

devices, household or kitchen utensils and 

containers, bags, sacks, clothing, footwear and 

headgear  

خدمات البيع بالجملة و البيع بالتجزئة بما في ذلك متاجر البيع 

بالتجزئة ، والتسويق المباشر ، والتسويق اإللكتروني ، 

ا في ذلك والتسويق عبر الهاتف ، وخدمات الطلبات البريدية ، بم

الخدمات المذكورة أعاله فيما يتعلق ببيع حافظات الهواتف 

النقالة ، أجهزة كهربائية ، ورق ، مطبوعات، قرطاسية ، لوازم 

مكتبية ، أغطية من البالستيك أو المطاط أو الفينيل لألجهزة 

اإللكترونية المحمولة باليد ، أدوات وأواني وأوعية لالستعمال 

حقائب ، أجربة )أكياس( ، المالبس ،  المنزلي أو للمطبخ ،

 األحذية وأغطية الرأس . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -غومجمع شيكا-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179190 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179190 الصنف 
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 SMIGGLE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale and retail services including retail 

stores, direct marketing, electronic marketing, 

telemarketing and mail order services, including 

the aforesaid services in relation to the sale of 

mobile phone cases, electrical apparatus, paper, 

printed matter, stationery, office supplies, plastic, 

rubber or vinyl coverings for handheld electronic 

devices, household or kitchen utensils and 

containers, bags, sacks, clothing, footwear and 

headgear  

خدمات البيع بالجملة و البيع بالتجزئة بما في ذلك متاجر البيع 

ي ، بالتجزئة ، والتسويق المباشر ، والتسويق اإللكترون

والتسويق عبر الهاتف ، وخدمات الطلبات البريدية ، بما في ذلك 

الخدمات المذكورة أعاله فيما يتعلق ببيع حافظات الهواتف 

النقالة ، أجهزة كهربائية ، ورق ، مطبوعات، قرطاسية ، لوازم 

مكتبية ، أغطية من البالستيك أو المطاط أو الفينيل لألجهزة 

يد ، أدوات وأواني وأوعية لالستعمال اإللكترونية المحمولة بال

المنزلي أو للمطبخ ، حقائب ، أجربة )أكياس( ، المالبس ، 

 األحذية وأغطية الرأس . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/11/2021  

eaaN tpac lppA: Smiggle Pty Ltd  اسم طالب التسجيل: سميجل بي تي واي ليمتد 

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب ااسترالي: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 457 St Kilda Rd, 

MELBOURNE VIC 3004  

اس تي  575سميجل بي تي واي ليمتد; 

،  8995كيلدا آر دي ملبورن في آي سي 

 استراليا

لب التسجيل عنوان طا  

Applicant for 

Correspondence 
UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  

 11190 -925852ص.ب وبراءات االختراع

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان

 5مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 179186 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179186 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

blishing services for advertising materials, 

merchandise display services,including food 

supplies Updating services for advertising materia 

Displaying goods by means of communication for 

retail purposes, distributing samples sale 

promotion services for others,)distribtion of 

prodects for advertising purpoess 

خدمات نشر مواد الدعاية واالعالن خدمات عرض البضائع 

,ومنها المواد التموينية واالغذية خدمات تحديث مواد الدعاية 

اض الدعاية عرض البضائع واالعالن توزيع المنتجات الغر

بواسطة وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزنة توزيع العينات 

توزيع المنتجات الغراض الدعاية خدمات ترويج المبيعات 

 لالخرين 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 29/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/11/2021  

eaaN tpac lppA: fashion retail corner  اسم طالب التسجيل: لتجارة التجزئة  شركة ركن االزياء 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - swaifyeh - galleria 

mall 

 عنوان طالب التسجيل  مول جاليريا  -الصويفية 

Applicant for 

Correspondence 
 941202- 11194 amman    المحامي محمد النسور -حديدي ومشاركوه 

 عمان  11194 -941202

ليغعنوان التب  

Trademark 179139 Class 35 35 التجارية رقم العالمة 179139 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online advertising and marketing services for cars, 

motorcycles, automobile, and bicycle rental or 

selling or buying or repairing. Direct marketing 

consulting services. Business development 

consulting services, and Business management 

consulting services. 

خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت للسيارات والدراجات »

النارية والمركبات والدراجات الهوائية وتأجيرها أو بيعها أو 

خدمات االستشارات التسويقية المباشرة. . »شراؤها أو إصالحها

وخدمات استشارات « خدمات استشارات تطوير األعمال »

 إدارة األعمال.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 12/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2021  

eaaN tpac lppA: Hennessy Consulting and 

Digital Services Ltd 

شركة هينيسي لالستشارات والخدمات 

 الرقمية 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khalda - kharejah   عنوان طالب التسجيل  ش خارجة بن زيد  -خلدا  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 3204- 11821 amman - khalda - 

kharejah  

ش خارجة  -خلدا  -عمان  11821 -3204  

 بن زيد 

ليغتبعنوان ال  

Trademark 179252 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179252 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ornamental fish and birds a Selling pet food.  تجارة أسماك وطيور الزينة ولوازمها. بيع طعام الحيوانات

 األليفة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 10/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/01/2022  

eaaN tpac lppA: ammar khaled ali abu alnadi  اسم طالب التسجيل: نادي عمار خالد علي ابو ال 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - dabouq - king 

abdullah str - infront of abu 

ghalous 

 -ش الملك عبد هللا الثاني  -دابوق  -مان ع

 مقابل ابو غلوس 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 35279- 11180 amman    المحامية سهى ذياب السيد سرحان 

 عمان  11180 -35279

ليغعنوان التب  

Trademark 179381 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179381 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business 

administration; office functions; commercial 

processing management for licensing the goods 

and services of others - advertising - and 

advertising agencies - rental advertising space - 

Advice for consumers (Commercial information 

and -) [consumer advice shop] - organizing 

subscriptions to telecommunication services on 

behalf of others - Business Administration 

Assistance - Business administration and 

organized consultant - business administration to 

license the goods and services of others - 

Commercial or industrial management assistance - 

Presentation of goods - Presentation and 

Distribution of samples namely Medicines, 

medical! pharmaceutical, health and veterinary 

treatments- Organization of trade fairs for 

commercial or advertising purposes - Import- 

export agencies - Industrial management 

assistance (Commercial or-) - Exhibitions 

(Organization of -)for commercial or advertising 

purposes - Communication media (Presentation of 

goods on -), for retail purposes - advertising - 

Administrative processing of purchase orders - 

Trade fairs (Organization of-) for commercial or 

advertising purposes 

االعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط  الدعاية و

معالجة اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير « المكتبي

تأجير  -وكاالت الدعاية واالعالن  -الدعاية واالعالن  -

معلومات ونصائح تجارية للمستهلكين "  -المساحات اإلعالنية 

ت تنظيم االشتراكات في خدما -محل نصح المستهلك " 

ادارة  -المساعدة في إدارة األعمال  -االتصاالت لصالح الغير 

االدارة بها األدوية والعالجات  -أعمال واستشارات تنظيمية 

تنظيم المعارض  -الطبية والصيدالنية والصحية والبيطرية 

 -وكاالت االستيراد والتصدير  -لغايات تجارية أو دعائية 

تنظيم  -ة أو الصناعية المساعدة في إدارة األعمال التجاري

عرض السلع  -المعارض التجارية للغايات التجارية أو العالنية 

الدعاية  -على وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة 

تنظيم المعارض  -المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء  -واالعالن 

 لألغراض التجارية أو الدعائية االعالنية

 
 

 

 

 

 

Date of 23/01/2022 ريدة الرسميةاعالن الج  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2022  

eaaN tpac lppA: Mohammad Baker Ahmad 

Bargous 

 اسم طالب التسجيل: محمد بكر احمد برجوس 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7123- 11118 amman 7123- 11118  عنوان طالب التسجيل  ش الجامعة -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 7123- 11118 amman    7123- 11118  يغلعنوان التب ش الجامعة  -عمان  

Trademark 179093 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179093 الصنف 
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 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesaling and retailing services; the bringing together, for 

benefit of others, of a variety of goods (excluding the 

transport thereof), enabling customers to conveniently view 

and purchase those goods; demonstration of goods services 

and presentation of goods on communication media, for 

retail purposes namely, Toothbrushes; Toothbrushes, 
electric; heads for electric toothbrushes; Brushes; holders 

and stands for (Brushes —); Floss for dental purposes; 

Toothpicks; Abrasives; Adhesives for cosmetic purposes; 

After-shave lotion; Air fragrance; Antiperspirant soap; soap; 

Aromatics [essential oils]; Beard dyes; Beauty masks; 

Bleaching preparations [laundry]; Creams (Cosmetic-); 

Breath freshening sprays; Cloths impregnated with a 

detergent for cleaning; Cosmetics; Dental bleaching gels; 

Dentifrices; Denture polishes; Deodorants for human beings 

or for animals; Dyes (Cosmetic—); Essential oils; Mouth 

washes, not for medical purposes; Strips (Breath freshening-
); toothpaste; Shampoos; dentifrices; teeth whitening strips; 

oral care products; Trade fairs (Organization of-) for 

commercial or advertising purposes; advertising services; 

sales promotion services for others; import & export 

services; Marketing; Direct selling services, Advertising; 

business management; business administration; providing 

business information via a web site; provision of an on-line 

marketplace for buyers and sellers of goods and services. 

خدمات البيع بالجملة والتجزئة؛ خدمات تجميع البضائع المختلفة معا لمصلحة 

االخرين )ما عدا خدمات النقل( لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه 

لى وسائل االعالم البضائع بسهولة؛ خدمات عرض السلع ، وعرض سلع ع

لغايات البيع بالتجزئة والمعني بها فراشي أسنان؛ فراشي أسنان كهربائية؛ 
رؤوس فرش األسنان الكهربائية؛ فراشي؛ حامالت ومساند للفراشي؛ خيوط 

لألسنان؛ نكاشات أسنان؛ مواد سحج )سَّنفرة؛ لواصق ألغراض التجميل؛ 

صابون مُّضاد للعرق؛  َغسول )لوشن( لما بعد الحالقة؛ معطرات الجو؛

ى؛ أقنعة تجميلية؛  صابون؛ عطور ]زيوت عطرية[؛ أصباغ اللِّحَّ

مستحضرات قصر األقمشة ]لغسيل المالبس[؛ كريمات تجميلية؛ رذاذات 

بة بمنظف لغرض التنظيف؛ مستحضرات  إلنعاش رائحة الفم؛ أقمشة مشرَّ

سنان؛ تجميل؛ هالم تبييض األسنان؛ منظفات أسنان؛ ملمعات أطقم األ

مزيالت روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان؛ أصباغ تجميلية؛ زيوت عطرية؛ 
غسوالت للفم ليست لغايات طبية؛ أشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ معاجين 

اسنان؛ شامبو؛ منظفات اسنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ منتجات العناية بالفم؛ 

الدعاية واالعالن؛  خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية؛ خدمات

خدمات ترويج المبيعات لالخرين؛ خدمات االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ 

خدمات البيع المباشر، خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال؛ 

توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت؛ إتاحة سوق إلكترونية 

 لمشتري السلع والخدمات وبائعيها.

  

 

_Disclaimer : : The registration of this mark does not give 

owners the right to use word (t,brush)if used separately from 

the mark 

 

_التنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال 

 ( بمعزل عن العالمهt,brushالكلمة )

Date of 03/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2022  

eaaN tpac lppA: SERRA 

DERMOKOZMETIK VE 

MEDIKAL URUNLER 

SANAYI VE TICARET 

LTD. STI. 

سيرا ديرموكوزميتك في ميديكال اورونلير 

 سانايي في تيجاريت ال تي دي. اس تي اي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Altunizade Mah. Dadaslar Sok. 

Aydogan Plaza No: 23 K:3 D:8 

Uskudar / Istanbul / TURKEY 

يدوجان بالزا التونزاد ماه. داداسالر سوك. ا

اوشكودار /  8دي:  8كيه:  18ان او: 

 اسطنبول / تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 142025- 11814 258king 

abdallah ii street amman-jordan 

 المحامي خلف عبد الكريم السكارنه 

شارع الملك  178 11814 -142025

 االردن-عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179199 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179199 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

material trade food  تجارة المواد الغذائية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA: Aswaq bin suleman اسم طالب التسجيل: شركة اسواق بن سليمان 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career هنة طالب التسجيلم  

Applicant Address 226- 11192 amman-jordan 226- 11192 عنوان طالب التسجيل  االردن-عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman-jordan    226- 11192 ليغعنوان التب االردن -عمان  

Trademark 179305 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179305 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail or wholesale services for food and 

beverages; product marketing; promotional 

marketing; advertising and marketing services; 

retail or wholesale services for rice and cereals; 

retail or wholesale services for tea, coffee and 

cocoa; retail or wholesale services for fruits and 

vegetables ، and food trade 

خدمات التجزئة وخدمات البيع بالجملة لألغذية والمشروبات; 

تسويق المنتجات; تسويق ترويجي; خدمات اإلعالن و التسويق; 

البيع بالمفرد أو خدمات البيع بالجملة لألرز و الحبوب;  خدمات

خدمات البيع بالمفرد أو خدمات البيع بالجملة للشاي ,القهوة و 

الكاكاو; خدمات البيع بالمفرد أو خدمات البيع بالجملة للفواكه و 

 الخضراوات وتجارة المواد الغذائية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/02/2022  

eaaN tpac lppA : Jobran For Food Stuff Trade 

Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة جبران لتجارة المواد الغذائية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 226- 11192 amman-jordan 226- 11192 عنوان طالب التسجيل  االردن-عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 226- 11192 amman -jordan    226- 11192  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179306 Class 35 35 نفالص  رقم العالمة التجارية 179306 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade in medical devices, trade in laboratory 

equipment, trade in medical equipment, trade in 

medical supplies 

تجارة اجهزة الطبية. تجارة األجهزة المخبرية تجارة المعدات 

 تجارة المستلزمات الطبية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 17/02/2022  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/02/2022  

eaaN tpac lppA: Tbilisi for Devices & 

Equipment Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة تبليسي لالجهزة والمعدات 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - umm al summaq 

amer bin malik str eid al zayyat 

complex building no 78 office 

no 205 

عمان ام السماق ش عامر بن مالك مجمع 

رقم المكتب  58عيد الزيادات رقم البناء 

197 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 1- 1  Amman  1 -1 المحامي مصطفى محمد نصر هللا 

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179371 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179371 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade in medical devices, trade in laboratory 

equipment, trade in medical equipment, trade in 

medical supplies 

تجارة االجهزة الطبية. تجارة األجهزة المخبرية تجارة المعدات 

 الطبية تجارة المستلزمات الطبية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 17/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/02/2022  

eaaN tpac lppA: Tbilisi for Devices & 

Equipment Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة تبليسي لالجهزة والمعدات 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - umm al summaq 

amer bin malik str eid al zayyat 

complex building no 78 office 

no 205 

عمان ام السماق ش عامر بن مالك مجمع 

رقم المكتب  58عيد الزيادات رقم البناء 

197 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 1- 1  Amman  1 -1 المحامي مصطفى محمد نصر هللا 

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179372 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179372 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

E-commerce and advertising for the purposes of 

sale and marketing (promotional materials, 

computer systems and Graphic designs), 

organizing and holding trade fairs, evenings and 

exhibitions for advertising purposes and 

commercial purposes. 

تجارة ودعاية إلكترونية لغايات بيع وتسويق )المواد الدعائية 

رض وأنظمة الحاسوب وتصاميم الجرافيك( تنظيم وعقد المعا

التجارية أمسيات ومعارض ألغراض اإلعالن واالغراض 

 التجارية.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/03/2022  

eaaN tpac lppA: khaled marwan khaled 

bushnaq  

 اسم طالب التسجيل: خالد مروان خالد بشناق 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career تسجيلمهنة طالب ال  

Applicant Address amman - jabal al hussein - 

nablus st  

 عنوان طالب التسجيل  ش نابلس  -جبل الحسين  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 475- 11192 amman - jabal al 

hussein - nablus st  

ش  -جبل الحسين  -عمان  11192 -475  

 نابلس 

ليغعنوان التب  

Trademark 179383 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179383 الصنف 
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Goods/Services يةمن اجل البضائع/الخدمات التال 

Trade in electrical and household appliances, 

computers and mobiles - monitors - refrigerators - 

wo ing machines - air conditioners - microwaves - 

vacuums - food preparations - skin care devices - 

 - تجارة االجهزة الكهربائية والمنزلية والكمبيوتر والموبايل

مكانس  -ميكرويف  -مكيفات  -غساالت  -ثالجات  -شاشات 

 -أجهزة العناية بالبشرة  -محضرات الطعام  -كهربائية 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 14/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2022  

eaaN tpac lppA: Radi Ashour Abdul Rahim 

Al-Ghoul 

 اسم طالب التسجيل: راضي عاشور عبد الرحيم الغول

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4000- 11953 amman- yathreb st 4000- 11953  عنوان طالب التسجيل  شارع يثرب -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 4000- 11953 amman- yathreb st   4000- 11953  ليغعنوان التب شارع يثرب -عمان  

Trademark 179135 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 179135 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line wholesale and retail store services 

featuring toys and action figures 

خدمات متاجر البيع بالجملة والتجزئة عبر اإلنترنت التي تضم 

 األلعاب وشخصيات الحركة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/08/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/08/2022  

eaaN tpac lppA: Shanab For Industrial Design   اسم طالب التسجيل: الصناعي شركة شنب للتصميم 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 150- 11732 abdullah Ghosheh 

str - amman jordan 

 عنوان طالب التسجيل  ش عبد هللا غوشة -ان عم 11732 -150

Applicant for 

Correspondence 
 150- 11732 abdullah Ghosheh 

str - amman jordan  

ليغعنوان التب ش عبد هللا غوشة  -عمان  11732 -150    

Trademark 179282 Class 35 35 صنفال  رقم العالمة التجارية 179282 
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 NOMO 
 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Class 36 Financial and monetary services, and 

banking: financial services provided electronically 

banking services, merchant banking, international 

banking, electronic banking: private banking, 

online banking, provision of banking services via a 

website, electronic banking services, electronic 

banking via a global computer network [internet 

banking]: automated banking services, 

computerised banking services, ATM banking 

services, card accessed banking services, 

computerised information services relating to 

banking and financial matters, financial banking 

services for the deposit of money, financial 

banking services for the withdrawal of money, 

banking services provided for paying bills by 

telephone and online; automated banking services 

relating to charge card transactions, automated 

banking services relating to credit card 

transactions, banking services relating to the 

transfer of funds from accounts, banking services 

in relation to the electronic transfer of funds, 

information services relating to finance, provided 

online from a computer database or the internet, 

safe deposit services, loan and credit, and lease-

finance services, financial transfers and 

transactions, and payment services, electronic 

payment services; electronic funds transfers, 

electronic debit transactions, electronic cash 

transactions, electronic money transfer services, 

الخدمات العالية والنقدية ، والخدمات المصرفية و الخدمات 

المالية المقدمة الكترونيا ، لخدمات بنكية؛ الخدمات المصرفية 

التجارية و المصرفية الدولية؛ الخدمات المصرفية اإللكترونية 

الخدمات المصرفية الخاصة؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

خدمات المصرفية عبر موقع على شبكة اإلنترنت و توفير ال

الخدمات المصرفية اإللكترونية. الخدمات المصرفية اإللكترونية 

عبر شبكة الكمبيوتر العالمية الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

خدمات مصرفية مؤتمتة ، الخدمات المصرفية المحوسبة،  2

إلى  الخدمات المصرفية ألجهزة الصراف اآللي، الوصول

خدمات المعلومات المحوسبة  2الخدمات المصرفية عبر البطاقة 

المتعلقة بالمسائل المصرفية والمالية و الخدمات المصرفية 

المالية إليداع األموال ؛ الخدمات المصرفية المالية لسحب 

األموال ا الخدمات المصرفية المقدمة لدفع الفواتير عبر الهاتف 

لمصرفية اآللية المتعلقة بمعامالت وعبر اإلنترنت و الخدمات ا

بطاقات االئتمان ، الخدمات المصرفية اآللية المتعلقة بمعامالت 

بطاقات االئتمان : الخدمات المصرفية المتعلقة بتحويل األموال 

من الحسابات ، الخدمات المصرفية فيما يتعلق بالتحويل 

ل ، اإللكتروني لألموال و خدمات المعلومات المتعلقة بالتموي

المقدمة عبر االنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ 

خدمات اإلبداع األمن وخدمات القروض واالئتمان والتمويل 

التحويالت والمعامالت المالية وخدمات الدفع و  2اإليجاري 

 2خدمات الدفع اإللكتروني، تحويالت األموال اإللكترونية 

ية ، المعامالت النقدية خدمات معامالت الخصم اإللكترون

اإللكترونية ، خدمات تحويل األموال اإللكترونية ، خدمات 

تحويل األموال اإللكتروني ، خدمات تحويل األموال اإللكتروني 

عن طريق االتصاالت ؛ خدمات تحويل األموال باستخدام 

البطاقات اإللكترونية ؛ خدمات بطاقات الدفع الخدمات توفير 

, المدفوعة مسبقا ؛ خدمات البطاقات البطاقات والرموز

المصرفية وبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وبطاقات الدفع 

Date of 10/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2021  

eaaN tpac lppA: : BB2 Digital and Technology 

Services Ltd 

ديجيتال اند تكنولوجي سيرفيسز  1بي بي 

 ليمتد 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : United Kingdom جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Cannon Place, 78 Cannon 

Street, London, EC4N 6HL, 

United Kingdom 

كانون ستريت ، لندن، ايه  58كانون بليس ، 

 اتش ال ، المملكة المتحدة  2ان  5سي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية   

شارع ام  -عمان  11184 -841153ص.ب

 عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 179178 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 179178 الصنف 



342 

 

 

electronic fund-transfer services, electronic funds 

transfer by telecommunications; money transfer 

services utilising electronic cards; payment card 

services; provision of prepaid cards and tokens, 

bank card, credit card, debit card and electronic 

payment card services, payment processing and 

administration services; domestic remittance 

services provided on-line, cash, check (cheque) 

and money order services, currency trading and 

exchange services; trading in cryptocurrencies, on-

line real-time cryptocurrency trading: 

cryptocurrency trading and execution services; 

financial/banking services related to 

cryptocurrency, clearing services; rental of 

automated teller machines, rental of electronic 

banking terminals; financial underwriting and 

securities issuance (investment banking); 

investment services; trading in stocks, bonds, 

securities and currencies, financial services related 

to dealing in shares, bonds and currencies, 

financial services relating to bonds, securities and 

commodities trading. services; financial planning 

services; financial rating and provision of credit 

reports; financing and funding services, fund 

investment services; fundraising and financial 

sponsorship, financial appraisal services; debt 

recovery and factoring services; valuation 

services; venture capital services; pension 

planning services; tax and duty payment services, 

insurance services; insurance underwriting and 

appraisals and assessment for nsurance purposes; 

warranty services; financial information, data, 

advice and onsultancy services; information, 

consultancy and advisory services in connection 

with l of the aforesaid. 

اإللكترونية و خدمات معالجة المدفوعات وإدارتها : خدمات 

التحويالت المحلية المقدمة عبر اإلنترنت ا خدمات النقد 

خدمات  2والشيكات )الشيكات( وخدمات الحواالت البريدية 

مالت وخدمات الصرف ؛ التداول في العمالت المشفرة تداول الع

؛ تداول العمالت الرقمية في الوقت الحقيقي عبر اإلنترنت و 

خدمات تداول العمالت المشفرة وتنفيذها ؛ الخدمات العالية / 

خدمات المقاصة تأجير  2المصرفية المتعلقة بالعمالت المشفرة 

مات المصرفية ماكينات الصرف اآللي ، وتأجير محطات الخد

اإللكترونية ؛ خدمات االكتتاب المالي وإصدار األوراق المالية 

)المصرفية االستثمارية( ؛ خدمات االستثمار؛ المتاجرة في 

األسهم والسندات واألوراق المالية والعمالت ؛ الخدمات المالية 

المتعلقة بالتعامل في األسهم والسندات والعمالت ؛ الخدمات 

قة بالسندات ؛ خدمات تداول األوراق المالية والسلع المالية المتعل

؛ خدمات التخطيط المالي؛ خدمات التصنيف المالي وتقديم 

التقارير االئتمانية ؛ خدمات النقد والتمويل؛ خدمات االستثمار 

المالي؛ جمع التبرعات والرعاية المالية ؛ خدمات التقييم المالي، 

دمات التقييم خدمات رأس خدمات استرداد الديون والتخصيم ؛ خ

المال االستثماري ؛ خدمات تخطيط المعاشات التقاعدية، خدمات 

دفع الضرائب والرسوم ؛ خدمات التأمين؛ خدمات اكتتاب 

وتقييمات التأمين وتقديره ألغراض التأمين ؛ خدمات الضمان 

المعلومات المالية والبيانات والمشورة والخدمات االستشارية ؛ 

الستشارات والخدمات االستشارية فيما يتعلق المعلومات وا

 بجميع ما سبق ذكره

________________________________________

Priority claim: Claim Country : GB 

Claim No : 00003569207 

Claim Date : 2020-12-17 

_______________________________________ا

 GBالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 99998720195رقم االدعاء : 

 25-21-1919تاريخ االدعاء : 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Analysis (Financial-), Accounts (Drawing up of 

statements of-) Bail-bonding, Banking, Banking 

(Home-), Brokerage, Capital investments, Check 

[cheque] verification, Clearing, financial, 

Clearing-houses, financial, Consultancy 

(Financial-), Credit cards (Issuance of-), Credit 

card services, Evaluation ‘Cinancial-)[insurance, 

banking, real estate}, Exchanging money, 

Financial isultancy, Financial evaluation 

[insurance, banking, real estate], Financial 

information, Financial management, Financial 

sponsorship, Financing services, Fund 

investments, Funds transfer (Electronic-), 

Guarantees, Loans [financing], Stocks and bonds 

brokerage, Stock exchange quotations. 

ي. إعداد تقارير الحسابات سندات الكفالهة., االعمال التحليل المال

المصرقية. الخدمات المصرفية المنزلية ؛ السمسرةٌ. استكثمار 

رؤوس األموال. التحقق من الشيكات . المقاصة المالية. غرف 

المقاصة المالية؛. االستشارات المالية؛. إصدار بطاقات االنتمان, 

مالي ]التأمين واألعمال خدمات بطاقات االنتمان التقييم ال

المصرفية والعقارات[, الصرافة. االستشارات المالية:؛ التقييم 

المالي ]التأآمين واألعمال المصرفية والعقارات[. المعلومات 

المالية. اإلدارة المالية؛ الكفاالت المالية؛ الخدمات التمويلية. 

استثمار األموالء تحويل األموال إلكترونياء لضمانات؛. 

قفروض المالية سمسرة بورصة األوراق المالية والسندات ال

 أسعار البورصة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 07/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/09/2021  

eaaN tpac lppA: Dubai Islamic Bank PJSC   ) اسم طالب التسجيل: بنك دبي االسالمي ) ش .م .ع 

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 1080/ Dubai United 

Arab Emirates  

دبي/ االمارات العربية  2989ص.ب 

 المتحدة 

طالب التسجيل عنوان   

Applicant for 

Correspondence 
 18055- 11195 amman    شركة التميمي للمحاماة واالستشارات

 القانونية المحامي المناب عالء البطاينة 

 عمان  11195 -18055

ليغعنوان التب  

Trademark 179379 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 179379 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance Consultancy. Financial Evaluation 

(Insurance, banking, real estate). Fire insurance 

underwriting. Health insurance underwriting. 

Accident insurance underwriting- Insurance 

services. Information of insurance. Insurance 

brokerage. - Insurance. Life insurance 

underwriting. - Marine insurance underwriting. 

االعمال المصرفية و  استشارات التأمين التقييم المالي)التأمين و

العقارات( ابرام وثائق سندات التأمين ضد الحرائق ضمانات 

سندات التأمين الصحي. ابرام سندات التامين ضد 

الحوادث..خدمات التأمين. معلومات التأمين سمسرة التأمين.؛ 

ابرام سندات التامين على الحياة. ابرام سندات التامين  ٠التأمين. 

 البحري.

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word (care)if used 

separately from the mark 

_______________________________________ا

المطلق لتنازل :: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق 

 ( بمعزل عن العالمهcareباستعمال الكلمة )

Date of 09/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/12/2021  

eaaN tpac lppA: B care company L.L.C اسم طالب التسجيل: شركة عناية الوسيط ذ.م.م 

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 -riayadh.saudi arabia عنوان طالب التسجيل  المملكة العربية السعودية-الرياض 

Applicant for 

Correspondence 
 14063- 11814 Amman-5" 

Circle - Al Kindi Street - 

Karadsheh Tower -5‘" floor - 

Qudah Law Firm - Office 510. 

 -14063 عبد هللا حسن محمد اللوزي  

شارع -الدوار الخامس -عمان 11814

قضاة مكتب ال-7ط -برج الكرادشة -الكندي

 72مكتب -للمحاماة

ليغعنوان التب  

Trademark 179134 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 179134 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Maintenance, repair and servicing of motor 

vehicles and engines; diagnostic repair and 

maintenance services for motor vehicles; 

engineering brake systems, steering systems and 

other parts (components); maintenance, servicing 

and repair of parts and accessories for motor 

vehicles; roadside emergency repair services for 

motor vehicles; installation, maintenance, repair 

and servicing of vehicle theft detection, 

notification and tracking systems and apparatus.  

صيانة وإصالح وخدمة السيارات والمحركات؛ خدمات 

اإلصالح والصيانة التشخيصية للسيارات؛ أنظمة المكابح 

الهندسية وأنظمة التوجيه وغيرها من القطع )مكونات(؛ صيانة 

ة وإصالح قطع وإكسسوارات السيارات؛ خدمات وخدم

اإلصالح على جوانب الطرق في حاالت الطوارئ للسيارات؛ 

خدمات تركيب وصيانة وإصالح وخدمة أجهزة الكشف عن 

 سرقة المركبات وأنظمة وأجهزة اإلبالغ والتعقب 

________________________________________

Priority claim: Claim Country : BR 

Claim No :  012282752رقم األدعاء  

Claim Date : 2020-12-17 

 

 BR_االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 012282752رقم االدعاء : رقم األدعاء 

 25-21-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 30/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2021  

eaaN tpac lppA: GENERAL MOTORS LLC  اسم طالب التسجيل: جينيرال موترز ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City 

of Detroit, State of Michigan 

48265-3000 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف  899

 8999-58127ديترويت، والية ميتشيغان 

لب التسجيل عنوان طا  

Applicant for 

Correspondence 
SABA & CO 

INTELLECTUAL 

PROPERTY 840553 - 11184  

56, PRINCE SHAKER BIN 

ZAID ST.,SHEMISSANI 

 - 859778 سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

, شارع االمير شاكر بن زيد 72  22285

 الشميساني االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 179364 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 179364 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing information relating to repairs; construction 

consultancy; plumbing; construction; mining extraction; 
Upholstering; cleaning of buildings; heating equipment 

installation and repair; installation, maintenance and repair 

of computer hardware; installation and repair of air 

conditioning apparatus; electric appliance installation and 

repair; kitchen equipment installation; interference 

suppression in electrical apparatus; motor vehicle 

maintenance and repair; vehicle breakdown repair services; 

vehicle battery charging; Vehicle repair services; 

photographic apparatus repair; safe maintenance and repair; 

re tinning; tyre balancing; furniture maintenance; Cleaning 

of clothing; leather care, cleaning and repair; sterilization of 
washing machine; disinfecting; vermin exterminating, other 

than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 

elevator installation and repair; burglar alarm installation and 

repair; shoe polishing; telephone installation and repair; 

parasol repair; restoration of works of art; tuning of musical 

instruments; swimming pool maintenance; Rental of 

drainage pumps; repair of power lines; hand tools repair; 

jewellery repair; installation and repair of entertainment and 

sports facilities; Rental of dishwashing machines; Luggage 

repair; binoculars repair; toys or dolls repair; Cell phone 

battery renewal services; Cell phone back cover renewal 

services; Cell phone screen cover renewal services; repair of 
apparatus and devices for games; computers repair; fire 

alarms repair and maintenance; cell phone repair; repair and 

maintenance of smartphones; cell phone battery charging 

services. 

توفير المعلومات المتعلقة باإلصالحات، استشارات البناء، السباكة، اعمال 
بناء، استخراج التعدين، تنجيد، تنظيف المباني، تركيب معدات التدفئة 

ب وإصالح وإصالحها، تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر، تركي

أجهزة التكييف، تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية، تركيب معدات 

المطبخ، قمع التداخل في األجهزة الكهربائية، صيانة وإصالح المركبات، 

خدمات إصالح أعطال المركبات، شحن بطارية السيارةن خدمات إصالح 

تعليب، المركبات، إصالح أجهزة التصوير، الصيانة واإلصالح اآلمن، إعادة 

موازنة اإلطارات، صيانة األثاث، تنظيف المالبس، العناية بالجلد وتنظيفه 

وإصالحه، تعقيم الغسالة، تطهير، إبادة الحشرات ، فيما عدا الزراعة وتربية 
األحياء المائية والبستنة والحراجة، تركيب المصاعد واصالحها، تركيب 

ة، تركيب الهاتف وإصالح أجهزة اإلنذار ضد السرقة، تلميع األحذي

وإصالحه، إصالح المظلة، ترميم األعمال الفنية، ضبط اآلالت الموسيقية، 

صيانة حمامات السباحة، تأجير مضخات الصرف الصحي، إصالح خطوط 

الكهرباء، إصالح األدوات اليدوية، إصالح المجوهرات، تركيب وإصالح 

باق، إصالح المرافق الترفيهية والرياضية، تأجير ماكينات غسيل األط

األمتعة، إصالح المناظير، إصالح اللعب أو الدمى، خدمات تجديد بطارية 

الهاتف المحمول، خدمات تجديد الغطاء الخلفي للهاتف الخلوي، خدمات 
تجديد غطاء شاشة الهاتف الخليوي، تصليح اجهزة واجهزة االلعاب، إصالح 

حريق، إصالح أجهزة الكمبيوتر، خدمات إصالح وصيانة أجهزة إنذار ال

الهاتف الخليوي، إصالح وصيانة الهواتف الذكية، خدمات شحن بطارية 

 الهاتف الخليوي.

 

 

 

 

 

 
  

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA : Xiaomi Inc.  .اسم طالب التسجيل: شاومي إنك 

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.006, Floor 6, Building 6, 

Yard 33, Middle Xierqi Road, 

Haidian District, Beijing, China 

، 88، يارد 2، بيلدينغ 2، فلور 992نو.

ميديل شيركي رود، هايديان دستريكت، 

 بكين، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179239 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 179239 الصنف 



347 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building services, construction services and 

demolition services; construction; building 

construction supervision; construction 

consultancy; construction of railways and related 

consultancy services; installation of building 

scaffolds, working platforms and building 

platforms; road construction and related 

consultancy services; structural engineering and 

civil engineering works in respect of agricultural 

land; construction project management services 

[building supervision]; plant refurbishment; 

installation of industrial plants; assembling 

[installation] of shelving; building maintenance 

and building repair; installation, maintenance and 

repair of computer hardware and 

telecommunication devices; construction, 

installation, commissioning, maintenance and 

repair of industrial plants and metallurgical plants; 

construction, installation, commissioning, 

maintenance and repair of facilities for 

decarbonization of industrial plants and 

metallurgical plants as well as related consultancy 

service; installation, maintenance and repair of 

machine tools for processing and treatment of 

metal; installation, maintenance and repair of 

welding machines and welding devices. 

وخدمات اإلزالة والهدم، التشييد، خدمات البناء، خدمات التشييد 

اإلشراف على تشييد المباني، استشارات متعلقة بالتشييد والبناء، 

تشييد قضبان السكك الحديدية وخدمات استشارية ذات صلة، 

تركيب ونصب سقاالت البناء ومنصات العمل ومنصات البناء، 

إنشاء الطرق وخدمات استشارية ذات صلة، أعمال هندسية 

وأعمال هندسية مدنية متعلقة باألراضي الزراعية، إنشائية 

خدمات إدارة مشروعات التشييد ]اإلشراف على البناء[، تجديد 

محطات العمل، تجهيز محطات صناعية، تجميع ]تركيب[ 

الرفوف، صيانة المباني وإصالح المباني، تركيب، وصيانة 

وإصالح األجزاء الصلبة من الكمبيوتر )الهاردوير( وأجهزة 

التصاالت، تشييد وتركيب وتشغيل وصيانة وإصالح محطات ا

صناعية ومنشآت التعدين، تشييد وتركيب وتشغيل وصيانة 

وإصالح منشآت لنزع الكربون من المحطات الصناعية ومنشآت 

التعدين وكذلك خدمات استشارية ذات صلة، تركيب، وصيانة 

وإصالح العدد اآللية لمعالجة المعادن، تركيب، وصيانة 

 وإصالح آالت اللحام وأجهزة اللحام.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2021  

eaaN tpac lppA: voestalpine AG اسم طالب التسجيل: فوستالباين ايه جي 

lpc oapN ty     : Austria جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address voestalpine Str. 1, 4020 Linz, 

Austria 

لينز،  5919، 2فوستالباين اس تي ار. 

 النمسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179119 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 179119 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Repair, installations and maintenance services for 

machines and tools , construction equipment 

(Rental of), motor vehicle maintenance and repair  

خدمات االصالح والتركيب والصيانة للعدد واالليات ، خدمات 

 تاجير معدات االنشاء ، خدمات صيانة واصالح السيارات . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2021  

eaaN tpac lppA: Jordanian Technology for 

Industrial Equipment 

Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة التقنية االردنية للتجهيزات الصناعية

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 260 Alsaygh Complex, Prince 

Hashem Street, Yasmin , 

Amman  

 -مشارع االمير هاش -مجمع الصايغ 129

 عمان –الياسمين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
The Right Choice IP -  City / 

Street: Om Omara Street, P.O. 

Box 841153, 11184 Jordan 

المدينة /   - الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

ع : عمان ، شارع ام عمارة، ص. ب. الشار

 االردن 22285، 852278

ليغعنوان التب  

Trademark 179394 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 179394 الصنف 



349 

 

 

  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building constructions, repair, installation 

services, Asphalting, Bricklaying, Construction 

(Supervision) including of Bridges, Flyovers, 

Harbours, Marine works, Roads, Tunnels, Rental 

of Construction Equipment such as Excavators, 

Cranes, Plumbing, Demolition of Buildings, 

Bulldozers, Drilling of deep oil or gas-wells, 

خدمات انشاء المباني واإلصالح والتركيبء, التزفيتء البناء 

في ذلك الجسور  بالطوبء. البناء واالنشاء )اإلشراف( بما

والجسور المتداخلة والمتقاطعة والمرافئ واألعمال البحرية 

والطرق واألنفاق تأجير معدات البناء مثل الحفارات والرافعات 

واعمال السباكة النابيب المياهء هدم المباني؛ البولدوزراتء حفر 

 أبار النفط أو الغاز العميقة

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 19/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ريخ ايداع الطلبتا 19/09/2021  

eaaN tpac lppA: INAN MAKINA SANAYI 

VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 

انان ماكينا سانايي في تيجاريت انونيوم 

 شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Turkey جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ZIYA GOKALP MAH. 

IKITELLI ORG. SAN. BOLG. 

ESKI TURGUT OZAL CAD. 

NO:24 BASAKSEHIR, 

ISTANBUL / TURKEY 

زياء جوكالب ماه. ايكيتيال ارج. سان. بولج. 

 15ايسكى تورجوت أوزال جاد. نو: 

 باشاكشيهير، اسطنبول / تركيا

ن طالب التسجيل عنوا  

Applicant for 

Correspondence 
 -  258king abdallah ii street 

amman-jordan 

 178  - المحامي خلف عبد الكريم السكارنه 

 االردن-شارع الملك عبدهللا الثاني عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179247 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 179247 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services; broadcasting 

services; subscription television broadcasting; pay 

per view television transmission services; 

audiovisual transmission services; information 

services relating to broadcasting; transmission of 

video data via the Internet; streaming of video 

material on the internet; streaming of television 

over the Internet; telephone and mobile telephone 

services; provision of access to an Internet portal 

featuring video on demand programs; video on 

demand transmission; television broadcasting; 

broadcasting and transmission of pay per view 

television programs; transmission of television 

programs; transmission of webcasts. 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، خدمات البث، االشتراك 

في البث التلفزيوني، خدمات البث التلفزيوني بالدفع مقابل 

ل السمعي البصري، خدمات المشاهدة، خدمات اإلرسا

المعلومات المتعلقة بالبث، نقل بيانات الفيديو عبر اإلنترنت، بث 

تدفقي لمواد الفيديو على اإلنترنت، بث التلفزيون عبر اإلنترنت، 

خدمات الهاتف والهاتف المحمول، توفير الوصول إلى بوابة 

ديو اإلنترنت التي تحتوي على برامج الفيديو عند الطلب، نقل الفي

عند الطلب، البث التلفزيوني، بث ونقل البرامج التلفزيونية بنظام 

 الدفع مقابل المشاهدة، بث البرامج التلفزيونية، نقل البث الشبكي.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : The registration of this 

trademark should be limited in colours 

purple,pink,red,grey and black according to the 

printfiled with the application.  

_______________________________________ا

شتراطات خاصة : ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان 

البنفسجي والزهري واالحمر والرمادي واالسود وذلك بموجب 

 النموذج المودع مع الطلب

  

Date of 11/07/2021 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن ايه بي

lpc oapN ty     : Sweden جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company سجيلنوع طالب الت شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179092 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 179092 الصنف 
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 STARLINK 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Satellite communication and transmission 

services; wireless broadband communication 

services; transmission of data, voice and video via 

satellite; interactive satellite communication 

services; delivery of messages by electronic 

transmission; providing telecommunications 

connections to the Internet; telecommunications 

gateway services; providing high-speed wireless 

internet access; providing multiple-user access to 

the internet, global computer networks, and 

electronic communications networks; providing 

access to global computer information networks; 

telecommunications services, namely, 

transmission of voice, data, graphics, images, 

audio and video by means of telecommunications 

networks, wireless communication networks, and 

the Internet; providing a website featuring 

information in the field of satellite 

telecommunications services; providing a website 

featuring information in the field of providing 

internet access via satellite; providing access to 

electronic databases; consulting services in the 

field of satellite telecommunications 

االتصاالت واإلرسال عبر األقمار الصناعية ؛ خدمات 

االتصاالت الالسلكية ذات النطاق العريض ؛ نقل البيانات 

فيديو عبر األقمار الصناعية ؛ خدمات اتصاالت والصوت وال

األقمار الصناعية التفاعلية؛ تسليم الرسائل عن طريق اإلرسال 

اإللكتروني؛ توفير توصيل االتصاالت السلكية والالسلكية إلى 

اإلنترنت ؛ خدمات بوابة االتصاالت؛ توفير اتصال السلكي 

خدمين إلى عالي السرعة باإلنترنت؛ توفير وصول متعدد المست

اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر العالمية وشبكات االتصاالت 

اإللكترونية؛ توفير الوصول إلى شبكات معلومات الكمبيوتر 

العالمية؛ خدمات االتصاالت، وهي نقل الصوت والبيانات 

والرسومات والصور والصوت والفيديو عن طريق شبكات 

ترنت؛ توفير االتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلن

موقع على شبكة اإلنترنت يضم معلومات في مجال خدمات 

االتصاالت عبر األقمار الصناعية؛ توفير موقع على شبكة 

اإلنترنت يضم معلومات في مجال توفير الوصول إلى اإلنترنت 

عبر األقمار الصناعية؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات 

ل االتصاالت عبر اإللكترونية؛ خدمات استشارية في مجا

 األقمار الصناعية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: Space Exploration 

Technologies Corp. 

 اسم طالب التسجيل: سبيس اكسبلوريشن تيكنولوجيز كورب.

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Rocket Road, Hawthorne, 

California 90250, USA 

روكيت روود، هاوثورن، كاليفورنيا  2

 ، الواليات المتحدة االمريكية09179

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179146 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 179146 الصنف 
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 LUCID 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leasing of motor vehicles; transportation and 

storage of automobiles  

 تأجير السيارات؛ نقل وتخزين السيارات

________________________________________

Priority claim: Claim Country : US 

Claim No : 90394042 

Claim Date : 2020-12-18 

_______________________________________ا

 USالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 09805951رقم االدعاء : 

 28-21-1919تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 20/06/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2021  

eaaN tpac lppA: AVB Metrics, LLC اسم طالب التسجيل: ايه في بي ميتريكس، ال ال سي 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7373 Gateway Boulevard, 

Newark, California 94560, 

USA 

جيتويه بوليفارد، نيوارك، كاليفورنيا  5858

 ، الواليات المتحدة االمريكية05729

التسجيل عنوان طالب   

Applicant for 

Correspondence 
NJQ & ASSOCIATES 

P.O.Box142025- 11814 Amman, 

King Abdullah II Street 

 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 عمان، شارع الملك عبدهللا الثاني 11814

ليغعنوان التب  

Trademark 179141 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 179141 الصنف 
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 EXTIME 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Airport services; provision of airport facilities for 

aviation; transport services; airport transfer 

services; airport check in services; reservation and 

organisation of access to airport lounges; ground 

traffic control services for aircraft; loading and 

unloading of aircraft; baggage handling at airports; 

ground handling services provided at airports in 

connection with cargo handling; parking services 

at airports; information and consultancy services 

concerning the above services; Travel arrangement 

services; services of guides and escorts for 

travellers; escorting of travellers; provision of 

travel information; provision of flight arrival and 

departure information. 

خدمات المطارات، توفير منشآت الطيران، خدمات النقل، 

خدمات نقل الركاب والحموالت بالمطارات، خدمات الحجز 

تنظيم الوصول إلى صاالت المطار، خدمات للمطارات، حجز و

تحكم بالحركة الجوية للطائرات، تحميل وتفريغ الطائرات، نقل 

الحقائب بالمطارات، خدمات نقل تقدم بالمطارات فيما يتعلق 

بنقل الحمولة، خدمات الوقوف بالمطارات، خدمات معلوماتية 

ات وتقديم االستشارات متعلقة بالخدمات المذكورة أعاله، خدم

تنظيم السفريات، خدمات إرشاد وحراسة المسافرين، حراسة 

المسافرين، توفير معلومات عن السفر، توفير معلومات عن 

 وصول ومغادرة رحلة الطيران.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : FR 

Claim No : 214720860 

Claim Date : 2021-01-13 

______________________________________ا_

 FRالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 125519829رقم االدعاء : 

 28-92-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 13/07/2021 ريدة الرسميةاعالن الج  
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: AEROPORTS DE PARIS اسم طالب التسجيل: ايروبورتس دي باريس 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career تسجيلمهنة طالب ال  

Applicant Address 1 rue de France - 93290 

TREMBLAY EN FRANCE - 

FRANCE 

تريمبالي ان  08109 -رو دي فرانس  2

 فرنسا -فرانس 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu- Ghazaleh & Co.  

921100- 11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية   

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179234 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 179234 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement; rental of space in vehicles for transporting 
goods; collection of goods for transport; collection of 

recyclable goods [transport]; delivery of goods; distribution 

of goods; providing driving directions for travel purposes; 

rental of vehicles for transporting goods; rental of trailers for 

transporting goods; freight [shipping]; freight forwarding; 

freight brokerage; logistics services; warehousing of goods 

for transport; guarded transport of goods; garage rental; 

hauling; rental of vehicles for hauling; rental of space in 

vehicles for hauling; parcel delivery; packaging of goods; 

storage of goods; storage information; transport information; 

haulage information; logistics information; transport 

brokerage; reservations for the transportation and delivering 
of goods; rental of vehicle roof racks; rental of vehicle 

storage space; information and reservation services _ for the 

collection, transportation and delivery of goods; information 

and reservation services for the collection, transportation and 

delivery of goods provided through electronic means, a 

website, a software app or mobile communication devices; 

removal services; household removal services; commercial 

removal services; industrial removal services; advisory, 

consultancy and information services, relating to all the 

aforementioned services. 

ر تأجير المساحات في النقل تغليف وتخزين السلع. تنظيم الرحالت والسف

المركبات لنقل السلع. تجميع السلع للنقل تجميع السلع القابلة إلعادة التدوير 
]نقل[ تسليم السلع, توزيع السلع توفير اتجاهات القيادة لغايات السفر تأجير 

المركبات لنقل السلع تأجير المقطورات لنقل السلع الشحن بالسفن دفع أجرة 

السمسرة في الشحن الخدمات اللوجستية تخزين  الشحن في ميناء الوصول

السلع للنقل ؛ النقل المحروس للسلع. تأجير الكراجات الجر أو النقل تأجير 

المركبات للجر أو النقل تأجير المساحات في المركبات للجر أو النقل تسليم 

الطرود تغليف السلع, تخزين السلع, معلومات التخزين معلومات النقل 

ر أو النقل معلومات اللوجستيات السمسرة في النقل الحجوزات معلومات الج

لنقل وتسليم السلع. تأجير مناصب على سطوح المركبات تأجير مساحات 
التخزين في المركبات خدمات المعلومات والحجز لتجميع ونقل وتسليم السلع 

خدمات المعلومات والحجز لتجميع ونقل وتسليم السلع المقدمة من خالل 

ل االلكترونية أو المواقع االلكترونية أو تطبيقات البرامج أو أجهزة الوسائ

االتصال المتحركة؛ خدمات اإلنتقال خدمات اإلنتقال المنزلي ؛ خدمات 

اإلنتقال التجار ي خدمات اإلنتقال الصناعي خدمات المعلومات والمشورة 

 واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أنفًا 

 

 

 

 

 

 

 

 Special condition : trademark registration will be in the 
colors of black,yellow&orange  

 

 _اشتراطات خاصة :العالمة محددة بااللوان االسود واالصفر والبرتقالي

  

Date of 27/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/02/2022  

eaaN tpac lppA: Trukker Holding Limited اسم طالب التسجيل: ولدينغ ليميتد تروكير ه 

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 City/Street DD-15-134-004-

007,Level 15, Wework Hub71, 

Al Khatem Tower, Abu Dhabi 

Global Market Square, Al 

Maryah Island, Abu Dhabi, 

United Arab Emirates 

-DD-15-134-004المدينة/ الشارع مكتب

برج  52ويورك هب  27الطابق  007

الختم. مربعة سوق أبوظبي العالمي. جزيرة 

 العربية المتحدة.الماريا أبوظبي . اإلمارات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 18055- 11195 Amman    شركة التميمي للمحاماه واالستشارات

 القانونية المحامي المناب عالء البطاينة 

 عمان  11195 -18055

ليغعنوان التب  

Trademark 179317 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 179317 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

car parking services   خدمات مواقف السيارات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/04/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2022  

eaaN tpac lppA: Neom Vehicle Parking 

Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة نيوم الصطفاف المركبات 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 617- 11185 amman - jordan 617- 11185  عنوان طالب التسجيل  االردن -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 617- 11185 amman - jordan    617- 11185  ليغعنوان التب االردن  -عمان  

Trademark 179380 Class 39 39 المة التجاريةرقم الع 179380 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services; Electronic publishing services for others; 
Entertainment services, namely, providing interactive and 

multiplayer and single player games played via the internet or 
communication networks; Providing online non-downloadable 
electronic publications for software developers; Offering and 
conducting contests for educational and entertainment purposes for 
software developers; Publication of educational materials, namely, 
publishing of books, journals, newsletters, and electronic 
publications; Publication of non-downloadable online journals, 
namely, weblogs (blogs) featuring user-defined content, blogs 

featuring advertising, marketing and business content, and blogs 
about virtual reality and augmented reality; Virtual reality game 
services provided via the internet and other communications 
networks; Augmented reality game services provided via the 
internet and other communications networks; mixed reality game 
services provided via the internet and other communications 
networks; Educational services, namely, organizing and conducting 
conferences and seminars in the fields of artificial intelligence and 
the internet of things; Entertainment services, namely, providing 

online video games, computer games, electronic games, and 
interactive games; Providing online non-downloadable game 
software; Education; Providing of training; Sporting and cultural 
activities; Educational services, namely organizing and conducting 
conferences, courses, seminars, and online training in the fields of 
advertising, marketing, social networking, the internet, and social 
media, and distribution of course material in connection therewith; 
organizing and conducting conferences and seminars in the fields of 

artificial intelligence and the internet of things; Training in the field 
of design, advertising and communication technologies; Training in 
the field of strategic media planning relating to advertising, 
marketing and business; Organization of sporting and cultural 
activities; Conducting of sporting and cultural activities; Providing 
information about sporting and cultural activities 

خدمات الترفيه؛ خدمات النشر اإللكتروني للغير؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير 
ألعاب تفاعلية ومتعددة الالعبين والالعب الواحد يتم لعبها عبر اإلنترنت أو شبكات 

االتصال؛ توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لمطوري 

رض وإجراء مسابقات لألغراض التعليمية والترفيهية لمطوري البرامج؛ ع
البرمجيات؛ نشر المواد التعليمية، وهي نشر الكتب والمجالت والنشرات اإلخبارية 
والمنشورات اإللكترونية؛ نشر المجالت اإللكترونية غير القابلة للتنزيل، وهي على 

ى محددًا بواسطة المستخدم وجه التحديد مدونات الويب )المدونات( التي تعرض محتو
، والمدونات التي تعرض محتوى إعالنيًا وتسويقيًا وتجاريًا ، ومدونات حول الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت 

وشبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز المقدمة عبر اإلنترنت 
االتصاالت األخرى؛ خدمات ألعاب الواقع المختلط المقدمة عبر اإلنترنت  وشبكات

وشبكات االتصاالت األخرى؛ الخدمات التعليمية وهي تنظيم وعقد المؤتمرات 
والندوات في مجاالت الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء؛ الخدمات الترفيهية وهي 

وتر واأللعاب اإللكترونية واأللعاب توفير ألعاب الفيديو على اإلنترنت وألعاب الكمبي

التفاعلية؛ توفير برامج ألعاب عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل؛ الخدمات التعليمية، 
وهي تنظيم وإقامة المؤتمرات والدورات والندوات والتدريب عبر اإلنترنت في 
مجاالت اإلعالن والتسويق والتواصل االجتماعي واإلنترنت ووسائل التواصل 

تماعي وتوزيع مواد الدورة المتعلقة بها ؛ تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات في االج
مجاالت الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء؛ التدريب في مجال التصميم واإلعالن 

وتقنيات االتصال؛ التدريب في مجال التخطيط اإلعالمي االستراتيجي المتعلق 
طة الرياضية والثقافية؛ إجراء األنشطة باإلعالن والتسويق واألعمال؛ تنظيم األنش

 الرياضية والثقافية ؛ تقديم معلومات عن األنشطة الرياضية والثقافية

Date of 19/10/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/10/2020  

eaaN tpac lppA: Facebook, Inc. .لتسجيل:اسم طالب ا فيسبوك، انك  

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1601 Willow Road, Menlo 

Park, California 94025, United 

States of America 

ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  2292

 ، الواليات المتحدة األمريكية05917

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب قمصية نادر جميل 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179439 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179439 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Organization of competitions [education or 

entertainment]; nightclub services [entertainment]; 

rental of audio recordings; animal training; rental 

of stage scenery; organization of exhibitions for 

cultural or educational purposes; translation; 

photographic reporting; photography; arranging 

and conducting of seminars; organization of 

fashion shows for entertainment purposes; 

entertainment information; film distribution; art 

exhibition services; providing and operating of 

amusement facilities; gardens for public 

admission; publication of journals; instruction of 

forestation skills; libraries; providing sports 

facilities; presentation of live performances; 

fishing instruction; providing information relating 

to entertainment; providing of training in the fields 

of agriculture; providing amusement arcade 

services 

فسات ]للتعليم أو الترفيه[؛ خدمات ملهى تنظيم المباريات أو المنا

ليلي ]ترفيه[؛ تأجير التسجيالت الصوتية؛ تدريب الحيوانات؛ 

تأجير مشاهد مسرحية؛ تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو 

التعليمية؛ ترجمة؛ تقديم التقارير المصورة؛ التصوير؛ تنظيم 

 وإدارة الحلقات الدراسية؛ تنظيم عروض األزياء لألغراض

الترفيهية؛ معلومات عن الترفيه؛ توزيع الفيلم؛ خدمات 

المعارض الفنية؛ توفير وتشغيل مرافق التسلية؛ حدائق للدخول 

العام؛ نشر الصحف الفورية؛ تعليم مهارات التشجير؛ مكتبات؛ 

توفير تسهيالت رياضية؛ تقديم العروض المباشرة؛ تعليمات 

يه؛ توفير التدريب في الصيد؛ تقديم المعلومات المتعلقة بالترف

 مجاالت الزراعة؛ تقديم خدمات مالهي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2021  

eaaN tpac lppA: Cheil Communications Inc. .اسم طالب التسجيل شيل كميونيكيشنز إنك:  

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 222, Itaewon-ro, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

غو، سيول، -يونغسانرو، -، إيتاوون111

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179331 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179331 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education, entertainment and sports; entertainment 

services; television entertainment; film production 

services; advisory services relating to 

entertainment; providing entertainment 

information; organising of entertainment 

competitions; television viewing guide services; 

production of television entertainment features; 

provision of radio and television entertainment 

services; providing user rankings for entertainment 

or cultural purposes; entertainment services 

provided on line from a computer database or the 

internet; education, entertainment and sport 

services; entertainment by film; entertainment 

services in the form of television programmes; 

entertainment by IP TV; entertainment services for 

matching users with audio and video recordings; 

entertainment services provided by telephone; 

entertainment services provided by on line 

streams; providing films, not downloadable, via 

video on demand services; providing television 

programmes, not downloadable, via video on 

demand services; provision of non downloadable 

films. 

خدمات التعليم والترفيه والرياضة، خدمات ترفيهية، خدمات 

ترفيه تلفزيوني، خدمات إنتاج األفالم، الخدمات االستشارية 

المتعلقة بالترفيه، تقديم معلومات ترفيهية، تنظيم مسابقات 

ة، خدمات دليل مشاهدة التلفزيون، إنتاج ميزات الترفيه ترفيهي

التلفزيوني، توفير خدمات الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني، توفير 

تصنيفات المستخدمين ألغراض ترفيهية أو ثقافية، الخدمات 

الترفيهية المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو 

الرياضة، الترفيه عن طريق اإلنترنت، خدمات التعليم والترفيه و

الفيلم، خدمات ترفيهية على شكل برامج تلفزيونية، الترفيه عن 

، خدمات ترفيهية IP TVطريق تلفزيون بروتوكول اإلنترنت 

لمطابقة المستخدمين مع التسجيالت الصوتية والمرئية، الخدمات 

الترفيهية المقدمة عبر الهاتف، خدمات الترفيه التي يقدمها البث 

ر اإلنترنت، توفير أفالم غير قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو عب

عند الطلب، توفير برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر 

 خدمات الفيديو عند الطلب، توفير افالم غير قابلة للتنزيل.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming purple, pink, red, 

grey and black colors.  

_______________________________________ا

شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان البنفسجي والزهري 

 واالحمر والرمادي واالسود. 

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن 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 Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan 

 -621100 ابو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179240 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179240 الصنف 
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 VIAPLAY 
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education, entertainment and sports; entertainment 

services; television entertainment; film production 

services; advisory services relating to 

entertainment; providing entertainment 

information; organising of entertainment 

competitions; television viewing guide services; 

production of television entertainment features; 

provision of radio and television entertainment 

services; providing user rankings for entertainment 

or cultural purposes; entertainment services 

provided on line from a computer database or the 

internet; education, entertainment and sport 

services; entertainment by film; entertainment 

services in the form of television programmes; 

entertainment by IP TV; entertainment services for 

matching users with audio and video recordings; 

entertainment services provided by telephone; 

entertainment services provided by on line 

streams; providing films, not downloadable, via 

video on demand services; providing television 

programmes, not downloadable, via video on 

demand services; provision of non downloadable 

films. 

خدمات التعليم والترفيه والرياضة، خدمات ترفيهية، خدمات 

ت إنتاج األفالم، الخدمات االستشارية ترفيه تلفزيوني، خدما

المتعلقة بالترفيه، تقديم معلومات ترفيهية، تنظيم مسابقات 

ترفيهية، خدمات دليل مشاهدة التلفزيون، إنتاج ميزات الترفيه 

التلفزيوني، توفير خدمات الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني، توفير 

خدمات تصنيفات المستخدمين ألغراض ترفيهية أو ثقافية، ال

الترفيهية المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو 

اإلنترنت، خدمات التعليم والترفيه والرياضة، الترفيه عن طريق 

الفيلم، خدمات ترفيهية على شكل برامج تلفزيونية، الترفيه عن 

، خدمات ترفيهية IP TVطريق تلفزيون بروتوكول اإلنترنت 

لتسجيالت الصوتية والمرئية، الخدمات لمطابقة المستخدمين مع ا

الترفيهية المقدمة عبر الهاتف، خدمات الترفيه التي يقدمها البث 

عبر اإلنترنت، توفير أفالم غير قابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو 

عند الطلب، توفير برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر 

 بلة للتنزيل.خدمات الفيديو عند الطلب، توفير افالم غير قا

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 11/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2021  

eaaN tpac lppA: Nordic Entertainment Group 

Sweden AB 

 اسم طالب التسجيل: نوردك انترتينمنت جروب سويدن 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 Ringvagen 52, 118 67 

Stockholm, Sweden 

ستوكهولم،  25 228، 71رينجفاجين 

 السويد

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179241 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179241 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Training, organization and conducting of training 

workshops, technical assistance, namely assistance 

(training) for the installation and use of software ; 

training for the use of systems of time 

management, systems of control and securing 

access; training for the use of software for payroll 

management and human resources management 

التدريب والتنظيم وإجراء ورش العمل التدريبية والمساعدة 

الفنية، أي المساعدة )التدريب( لتنزيل واستخدام البرمجيات؛ 

خدام أنظمة إدارة الوقت وأنظمة التحكم وتأمين التدريب على است

الولوج؛ التدريب على استخدام البرمجيات إلدارة كشوف 

 المرتبات وإدارة الموارد البشرية. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: BODET SOFTWARE اسم طالب التسجيل: بوديت سوفتوير 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company ع طالب التسجيلنو شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address : Boulevard du Cormier, 49300 

Cholet, France 

شوليت،  50899بوليفارد دو كورمير، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179145 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179145 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education, training and entertainment services; 

instruction in physical fitness; operation of 

physical fitness centres; physical education 

services; physical education instruction; physical 

fitness training services; physical fitness tuition; 

physical health education; physical training 

services; fitness and exercise clinics, clubs and 

salons; health club services relating to fitness and 

exercise; instruction in physical fitness; 

conducting exercise classes; provision of apparatus 

for exercise; provision of exercise facilities; sports, 

gymnastic and dance instruction; children’s 

education and entertainment services; consultancy 

or advisory services in relation to any of the 

aforementioned services; lifestyle counselling and 

consultancy (training); providing information, 

including but not limited to online, about any of 

the aforementioned services.  

خدمات التعليم والتدريب والترفيه، خدمات تعليم في اللياقة 

البدنية، خدمات تشغيل مراكز اللياقة البدنية، خدمات التربية 

البدنية، خدمات تعليم التربية البدنية، خدمات تدريب اللياقة 

الجسدية، خدمات  البدنية، دروس اللياقة البدنية، التربية الصحية

التدريب البدني، عيادات اللياقة البدنية والتمارين الرياضية 

والنوادي والصالونات، خدمات النوادي الصحية المتعلقة باللياقة 

البدنية والتمارين الرياضية، خدمات ارشادية في اللياقة البدنية، 

خدمات فصول التمرين، خدمات توفير أجهزة للتمرين ، خدمات 

مرافق للتمرين، خدمات تعليم الرياضة والجمباز، خدمات توفير 

تعليم وترفيه األطفال، خدمات تقديم النصح واالرشاد فيما يتعلق 

بأي من الخدمات المذكورة أعاله، خدمات استشارات نمط الحياة 

والتدريب، خدمات تقديم معلومات المتعلقة حول أي من الخدمات 

 المذكورة أعاله بصفة عامة. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 26/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2021  

eaaN tpac lppA: RSGK IP Pty Ltd أك أي بي بي تي وأي ال تي  أر اس جي

 دي. 

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Australia جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 66 Cooloongatta Road, 

Camberwell 3124, Victoria 

Australia.  

، 8215كولونتا رود، كامبيرويل  22

 فيكتوريا، استراليا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  THE RIGHT CHOICE IP  

P.O.Box841153- 11184 

AMMAN- OM OMARH 

STREET 

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية   

شارع ام  -عمان  11184 -841153ص.ب

 -عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 179155 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179155 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

-Teaching and training children on various of 

activities and sports to develop their technical 

skills. -Entertaining children. -Develop children's 

sports skills. 

تعليم وتدريب األطفال على مختلف النشاطات واأللعاب 

ترفيه -. تعليم وتدريب قدراتهم الفنية-الرياضية وتطوير 

 تطوير مهارات األطفال الرياضية.-األطفال. 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 06/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/01/2022  

eaaN tpac lppA: palestine associations for 

children's encouragement of 

sports 

باليستاين اسوسيشن فور تشيلدرينز 

 اينكوريجمينت

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : United Kingdom جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address england and wales -10 

aldergate str  

 عنوان طالب التسجيل  29ش الديرسجيت  -انجلترا ويلز 

Applicant for 

Correspondence 
 926544- 11190 amman    926544 ريما جهاد صالح مدادحة- 

 عمان  11190

ليغعنوان التب  

Trademark 179315 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179315 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Art production   االنتاج الفني 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word ( studio 8)if used 

separately from the mark 

______________________________ا_________

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 ( بمعزل عن العالمهstudio 8باستعمال الكلمة ) 

Date of 19/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/01/2022  

eaaN tpac lppA: Al-Houria Company for Art 

Production and Distribution  

لتسجيل:اسم طالب ا شركة الحوريه لالنتاج والتوزيع الفني   

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - al rabiya   عنوان طالب التسجيل  قرب مطعم الكلحة  -الرابية  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 5483- 11183 amman - al rabiya    5483- 11183  قرب  -الرابية  -عمان

 مطعم الكلحة 

ليغعنوان التب  

Trademark 179277 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179277 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

providing educational courses for students at 

school organizing cultural and sporting events or 

activities organizing instructional workshops on 

piblic health and social awareness providing 

wedding and social event halls 

عقد دورات تعليميه لطلبة المدارس اقامه االنشطه الثقافيه 

والرياضيه عقد الندوات التثقيفيه في مجال الصحه العامه 

 والوعي االجتماعي توفير قاعات االفراح والمناسبات الجتماعية

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 05/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/07/2022  

eaaN tpac lppA: Kfarana families Association اسم طالب التسجيل: ة رابطة اهالي كفر عانةجمعي 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type SOCIETIES نوع طالب التسجيل جمعية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address - 11152 amman - Mkablien 11152 عنوان طالب التسجيل  المقابلين -ن عما 

Applicant for 

Correspondence 
 - 11152 amman - Mkablien   - 11152  ليغعنوان التب المقابلين -عمان  

Trademark 179128 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 179128 الصنف 
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Goods/Services دمات التاليةمن اجل البضائع/الخ 

Architectural consultancy; architectural services; 

graphic design; research relating to mechanical 

engineering; meteorological information; research 

relating to physics; brand design; advisory services 

relating to biotechnology; visual design; research 

relating to pharmaceuticals; web site development; 

web site design consultancy; building and 

maintaining websites; servers (rental of web -); 

dress designing services; medical research; 

providing search engines for the internet; design of 

products; product design; geological surveys; 

consultancy in the design and development of 

computer hardware; computer software design; 

fashion design; cosmetic research; environmental 

research; research relating to building 

construction; construction planning; industrial 

design; graphic arts design; agricultural research; 

information services relating to scientific research 

in the field of biotechnology; biotechnological 

research; animation design; research in the field of 

environmental protection. 

معمارية؛ الخدمات المعمارية؛ الفنون التخطيطية؛ االستشارات ال

البحوث المتعلقة بالهندسة الميكانيكية؛ المعلومات عن األحوال 

الجوية؛ البحوث المتعلقة بالفيزياء؛ تصميم العالمة التجارية؛ 

الخدمات االستشارية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية؛ التصميم 

تطوير موقع الويب؛ المرئي؛ البحوث المتعلقة باألدوية؛ 

استشارات تصميم مواقع الويب؛ بناء وصيانة المواقع؛ تأجير 

خوادم الشبكة؛ خدمات تصميم المالبس؛ بحوث طبية؛ توفير 

محركات بحث لإلنترنت؛ تصميم المنتجات؛ تصميم المنتج؛ 

المسح الجيولوجي؛ االستشارات في تصميم وتطوير معدات 

؛ تصميم األزياء؛ أبحاث الكمبيوتر؛ تصميم برامج كمبيوتر

التجميل؛ البحوث البيئية؛ البحوث المتعلقة بتشييد المباني؛ 

تخطيط البناء؛ التصميم الصناعي؛ تصميم الفنون التخطيطية؛ 

البحوث الزراعية؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي 

في مجال التكنولوجيا الحيوية؛ بحوث التكنولوجيا الحيوية؛ 

 وم المتحركة؛ أبحاث في مجال حماية البيئة.تصميم الرس

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/01/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:اع الطلبتاريخ ايد 27/01/2021  

eaaN tpac lppA: Cheil Communications Inc. .اسم طالب التسجيل: شيل كميونيكيشنز إنك 

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 222, Itaewon-ro, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

غو، سيول، -رو، يونغسان-، إيتاوون111

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Taha Intellectual property 

P.O.Box11821- 4692 Sweifieh, 

Al Bayyenh Complex, Office 

No.307 

 4692 -11821ص.ب طه للملكية الفكرية 

 895الصويفية، مجمع البينة، مكتب رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179332 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179332 الصنف 
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Goods/Services يةمن اجل البضائع/الخدمات التال 

technological research; mechanical research; 

research and development of new products for 

others; research in the field of telecommunications 

technology; computer programming; computer 

software design; rental of computer software; 

maintenance of computer software; software as a 

service [SaaS]; information technology [IT] 

consultancy; cloud computing; platform as a 

service [PaaS]; development of computer 

platforms 

األبحاث التقنية؛ األبحاث الميكانيكية؛ االبحاث والتطوير 

مجال تكنولوجيا  للمنتجات الجديدة لآلخرين؛ األبحاث في

االتصاالت؛ برمجة الكمبيوتر؛ تصميم برامج كمبيوتر؛ تأجير 

برامج كمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ البرمجيات كخدمات 

[SaaS ؛ االستشارة في تكنولوجيا المعلومات؛ الحوسبة]

 [؛ تطوير منصات الكمبيوترPaaSالسحابية؛ منصات كخدمة ]

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/02/2021  

eaaN tpac lppA: Haier COSMO IoT 

Ecosystem Technology Co., 

Ltd. 

هاير كوزمو اي او تي ايكوسيستم 

 تيكنولوجي كو.، ال تي دي.

التسجيل:اسم طالب   

lpc oapN ty     : China جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Haier Industrial Park, No. 1 

Haier Road, Laoshan District, 

Qingdao City, Shandong 

Province, China 

هاير رود،  2هاير انداستريال بارك رقم: 

الوشان ديستريكت، كينجداو سيتي، 

 شاندونج بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179437 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179437 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial and scientific research services 

regarding textile manufacturing and washing 

plants, dyeing and fabric finishing techniques; 

testing of textiles; textile tests; textile design; 

technical consultancy; scientific and technological 

services; industrial analysis and research services; 

design and development of computer hardware 

and software; scientific research services; 

scientific and industrial research services. 

خدمات البحث الصناعي والعلمي فيما يتعلق بمصانع النسيج 

والغسيل، تقنيات الصباغة وصقل النسيج؛ فحص النسيج؛ فحص 

المنسوجات؛ تصميم المنسوجات؛ االستشارات الفنية؛ الخدمات 

العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ تصميم 

؛ خدمات البحث العلمي؛ وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 خدمات البحث العلمي والصناعي.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/04/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2021  

eaaN tpac lppA: JEANOLOGIA, S. L. .اسم طالب التسجيل: جينولوجيا، أس. ال 

lpc oapN ty     : Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ronda Guglielmo Marconi, 12-

14, Parque Tecnolgico 46980 

PATERNA (VALENCIA) 

SPAIN 

، باركو 25-21روندا جوغليلمو ماركون، 

باتيرنا )فالنسيا(  52089تكنولوجيسو 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 11814 -142025ص.ب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 178

ليغعنوان التب  

Trademark 179436 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179436 الصنف 
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 ebmpapst Engineering a better life 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Drive and ventilation technology advice, in 

particular with regard to the use and installation of 

electric motors, ventilators, ventilators and 

blowers; technical development of products for 

others for drive, ventilation and air conditioning 

technology. 

المشورة بشأن تكنولوجيا المحرك والتهوية وخصوصا فيما 

يتعلق باستخدام وتركيب المحركات الكهربائية وأجهزة التهوية 

طوير التقني للمنتجات لآلخرين ومراوح التهوية والمنافخ، الت

 لتقنية المحرك والتهوية وتكييف الهواء.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 04/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2021  

eaaN tpac lppA: Ebm Papst Mulfingen Gmbh 

& Co. Kg 

ايبم بابست مولفينغين جي ام بي اتش آند كو. 

 كيه جي

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bachmuehle 2, 74673, 

Mulfingen, Germany 

لتسجيل عنوان طالب ا ، مولفينغين، ألمانيا55258، 1باشموله   

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179110 Class 42 42 صنفال  رقم العالمة التجارية 179110 
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 AVAYA SPACES 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Application service provider (ASP) featuring 

software for use in telephony and messaging 

applications; Application service provider | (ASP) 

featuring software for persistent collaboration and 

communications environments through allowing 

users to || communicate in both real time and 

asynchronous modes, with one or _| multiple other 

users, via text, voice, and/or video: application 

service _| provider (ASP) featuring software which 

Provides a contextual repository of 

communications artifacts that enable users to 

review previous communications sorted or 

selected by participants, subject, date/time, and 

other Parameters; Application service provider 

(ASP) | featuring software which provides 

Programming and interface tools to _[ Connect 

communications services with business 

applications providing open, configurable 

connections of cloud-based solutions _| and 

capabilities as well as on-premise solutions and 

capabilities , 

( الذي يتميز ببرنامج لالستخدام في 878مزود خدمة التطبيق )

تطبيقات االتصاالت الهائفية والرسائل ؛ مزود خدمة التطبيقات 

ببرنامج للتعاون المستمر ويينات االتصاالت ( الذي يتميز 87)

من خالل السماح للمستخدمين بالتواصل في كل من أوضاع 

الوقت الحفيقي وير | المتزامن ؛ مع مستخدم واحد أو عدة 

مستخدمين آخرين , عبر النص و / أو الصوت و / أو الفيديو ٍ ؛ 

ر ( الذي يتميز بالبرنامج الذي يوف8.78مزود خدمة التطبيق )

مستودغا سياقيا لعناصر ِّ االتصاالت التي تمكن المستخدمين من 

 ١مراجعة االتصاالت السابقة التي تم فرزها أو اختيارها من 

قبل المشاركين والموضوع والتاريخ / الوقت والمعلمات 

( الذي يتميز ببرنامج 87اآلخرى ؛ مزود خدمة التعدبية. | )م

دمات االتصاالت يوفر أدوات البرمجة والواجهة لربط خ

بتطبيقات | األعمال التي توفر اتصاالت مفتوحة وقابلة للتكوين 

للحلول واإلمكانيات عبر الحوسبة السحابية | باإلضافة إلى 

 الحلول واإلمكانيات الداخلية ,

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2021  

eaaN tpac lppA: Avaya Inc اسم طالب التسجيل: أفايا إنك 

lpc oapN ty     : United States لطالبجنسية ا امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2605 Meridian Parkway, Suite 

200, Durham, North Carolina 

27713, United States of 

America 

: 199ميريديان بارك واي. سوت  7

الواليات  15528٠كارولينا  دورهام؛ نورث

 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

P.O.Box925852- 11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., 

Abdali, Amman 

ات التجارية الخدمات المتحدة للعالم 

 11190 -925852 وبراءات االختراع 

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179191 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179191 الصنف 
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 STARLINK 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Research and development of technology in the 

field of satellite communications; engineering 

services in the field of satellite communications; 

scientific research; scientific and technological 

services, namely, scientific research and analysis 

of data in the fields of meteorology, climatology, 

geography, topography, and oceanography; 

electronic monitoring of environmental and 

atmospheric conditions using satellites and 

sensors; remote sensing services, namely, aerial 

surveying through the use of satellites; searching 

and retrieving information, sites, and other 

resources available on computer networks for 

others in relation to satellite data, recordings, and 

measurements  

قمار البحث والتطوير التكنولوجي في مجال االتصاالت عبر األ

الصناعية؛ الخدمات الهندسية في مجال االتصاالت عبر األقمار 

الصناعية؛ بحث علمي؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية ، وهي 

البحث العلمي وتحليل البيانات في مجاالت األرصاد الجوية 

وعلم المناخ والجغرافيا والتضاريس وعلوم المحيطات؛ المراقبة 

والجوية باستخدام األقمار الصناعية  اإللكترونية للظروف البيئية

وأجهزة االستشعار ؛ خدمات االستشعار عن بعد ، وهي المسح 

الجوي باستخدام األقمار الصناعية ؛ البحث واسترجاع 

المعلومات والمواقع والموارد األخرى المتاحة على شبكات 

الكمبيوتر لآلخرين فيما يتعلق ببيانات وتسجيالت وقياسات 

 ناعيةاألقمار الص

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA : Space Exploration 

Technologies Corp. 

 اسم طالب التسجيل: سبيس اكسبلوريشن تيكنولوجيز كورب.

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Rocket Road, Hawthorne, 

California 90250, USA 

روكيت روود، هاوثورن، كاليفورنيا  2

 ، الواليات المتحدة االمريكية09179

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025ص.ب نادر جميل قمصية  

شارع الملك عبدهللا الثاني،  178 11814

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179148 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179148 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Class (42): Computer programming; design and 

development of computers and software; 

development (design) installation, maintenance, 

updating or rental of software; computer 

consulting; conversion of data and computer 

programs other than physical conversion; 

implementation of computer systems; database 

reconstruction, electronic data storage services; 

software consultancy; duplication of computer 

programs; hosting of computer sites; technical 

consultation in the field of software; technical 

assistance in detecting software anomalies and 

correction of such malfunctions; helpline services, 

namely assistance in the use, detection and 

correction of software anomalies; software as a 

service [SaaS]; platform as a service [PaaS] 

برمجة الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر؛ 

تطوير )تصميم( وتركيب وصيانة وتحديث وتأجير البرمجيات؛ 

استشارات الكمبيوتر؛ تحويل البيانات وبرامج الكمبيوتر بخالف 

التحويل المادي؛ تنفيذ أنظمة الكمبيوتر. إعادة بناء قاعدة 

يانات اإللكترونية؛ استشارات البيانات، خدمات تخزين الب

البرمجيات؛ نسخ برامج الكمبيوتر ؛ استضافة مواقع الكمبيوتر؛ 

استشارة تقنية في مجال البرمجيات؛ المساعدة الفنية في اكتشاف 

األخطاء البرمجية وتصحيح هذه األعطال؛ خدمات خط 

المساعدة، وهي المساعدة في استخدام واكتشاف وتصحيح 

[ ؛ النظام SaaSبرامج؛ البرمجيات كخدمة ]االنحرافات في ال

 [.PaaSاألساسي كخدمة ]

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 08/08/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2021  

eaaN tpac lppA: BODET SOFTWARE اسم طالب التسجيل: بوديت سوفتوير 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address : Boulevard du Cormier, 49300 

Cholet, France 

شوليت،  50899بوليفارد دو كورمير، 

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Nader Jamil Qumsieh (NJQ & 

ASSOCIATES) P.O.Box142025- 

11814 258 King Abdullah II 

Street, Amman 

 -142025ص.ب نادر جميل قمصية  

شارع الملك عبدهللا الثاني،  178 11814

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 179144 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179144 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

1. Cloud computing 2. Cloud computing consulting 3. Cloud 

computing services 4. Consulting services in the field of 

cloud computing 5. Consultancy in the field of cloud 

computing networks and applications 6. Consulting services 

in the field of cloud computing applications and networks 7. 

Cloud-hosted data protection services 8. Cloud-based data 

protection services 9. Public cloud hosting provider service 
10. Cloud storage services for electronic data 11. 

Consultancy in the field of cloud computing 12. Providing 

virtual computer systems through cloud computing 13. 

Design and development of computer software for cloud 

computing 14. Design and development of operating 

software for accessing and using a cloud computing network 

15. Design and development of computer software for 

{indicate function, e.g., database management, cloud storage 

of data, etc.} 16. Intelligent voice recognition services using 

cloud-based software technology 17. Computer services, 

namely, integration of private and public cloud computing 
environments 18. Leasing of operating software for 

accessing and using a cloud computing network 19. Rental 

of decentralized cloud storage facility for containerized data 

centers of others 20. Rental of operating software for 

accessing and using a cloud computing network 21. 

Providing web servers and co-location servers to third party 

cloud computing and data storage facilities 22. Computer 

services, namely, cloud hosting provider services provided 

near the geographical location of the end user 23. Computer 

services, namely, remote and on-site management of cloud 

computing systems and applications for others 24. Providing 

temporary use of online non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing network 

25. Computer services, namely, remote and on-site 

management of the information technology (IT) cloud 

computing systems of others 26. Providing temporary use of 

بية استشارات الحوسبة السحابية خدمات الحوسبة السحابية الحوسبة السحا

خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية االستشارات في مجال شبكات 

وتطبيقات الحوسبة السحابية خدمات استشارية في مجال تطبيقات وشبكات 

الحوسبة السحابية خدمات حماية البيانات المستضافة على السحابة خدمات 

بيانات المستندة إلى السحابة خدمة مزود استضافة السحابة العامة حماية ال
خدمات التخزين السحابي للبيانات اإللكترونية االستشارات في مجال الحوسبة 

السحابية توفير أنظمة كمبيوتر افتراضية من خالل الحوسبة السحابية تصميم 

مج التشغيل وتطوير برامج الكمبيوتر للحوسبة السحابية تصميم وتطوير برا

للوصول إلى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها تصميم وتطوير برامج 

الكمبيوتر من أجل }اإلشارة إلى الوظيفة ، على سبيل المثال ، إدارة قواعد 

البيانات ، والتخزين السحابي للبيانات ، وما إلى ذلك{ خدمات التعرف على 

ة إلى السحابة خدمات الكمبيوتر الصوت الذكية باستخدام تقنية البرامج المستند

، ربط الحوسبة السحابية الخاصة والعامة تأجير برامج التشغيل للوصول إلى 
شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها استئجار مرفق تخزين سحابي المركزي 

لمراكز البيانات المعبأة في حاويات لآلخرين استئجار برامج التشغيل 

حابية واستخدامها توفير خوادم الويب وخوادم للوصول إلى شبكة الحوسبة الس

الموقع المشترك لمنشآت الحوسبة السحابية وتخزين البيانات الخاصة بطرف 

ثالث خدمات الكمبيوتر ، وهي خدمات مزود االستضافة السحابية المقدمة 

بالقرب من الموقع الجغرافي للمستخدم النهائي خدمات الكمبيوتر ، وهي 

بة السحابية وتطبيقاتها عن بُعد وفي الموقع لآلخرين توفير إدارة أنظمة الحوس

االستخدام المؤقت لبرامج التشغيل عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل للوصول 
إلى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها خدمات الكمبيوتر ، وتحديداً ، 

لمعلومات اإلدارة عن بعد وفي الموقع ألنظمة الحوسبة السحابية لتكنولوجيا ا

(IT لآلخرين توفير االستخدام المؤقت لبرامج التشغيل عبر اإلنترنت غير )

القابلة للتنزيل للوصول إلى شبكة الحوسبة السحابية واستخدامها خدمات 

استشارية في مجال نشر بيئات التخزين السحابية في مجال البنية التحتية 

الحوسبة السحابية في [ خدمات استشارية في مجال نشر بيئات IaaSكخدمة ]

[ تحديث وصيانة برامج الكمبيوتر المستندة IaaSمجال البنية التحتية كخدمة ]

إلى السحابة }اإلشارة إلى وسائل محددة ، على سبيل المثال ، التحديثات 

والتحسينات والتصحيحات عبر اإلنترنت ، وما إلى ذلك{ خدمات 
بيانات ، وحلول الحوسبة االستشارات الفنية في مجاالت هندسة مراكز ال

السحابية العامة والخاصة ، وتقييم وتنفيذ تكنولوجيا وخدمات اإلنترنت توفير 

االستخدام المؤقت للبرامج المستندة إلى السحابة غير القابلة للتنزيل من أجل 

}اإلشارة إلى وظيفة البرنامج ، على سبيل المثال ، مراقبة استهالك الطاقة ، 

Date of 02/01/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/01/2022  

eaaN tpac lppA: Digital Clouds for computer 

services and consulting co  

السحب الرقمية للخدمات واالستشارات 

 لحاسوبية ا

 اسم طالب التسجيل:

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 698- 11732 amman - bin mudaa 

str 

 عنوان طالب التسجيل  اش ابن مض -عمان  11732 -698

Applicant for 

Correspondence 
 698- 11732 amman - bin mudaa 

str  

ليغعنوان التب ش ابن مضا  -عمان  11732 -698    

Trademark 179312 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179312 الصنف 
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on-line non-downloadable operating software for accessing 

and using a cloud computing network 27. Consulting 

services in the field of deploying cloud storage environments 

in the field of infrastructure as a service [IaaS] 28. 

Consulting services in the field of deploying cloud 

computing environments in the field of infrastructure as a 

service [IaaS] 29. Updating and maintaining cloud-based 
computer software through {indicate specific means, e.g., 

on-line updates, enhancements and patches, etc.} 30. 

Technical consulting services in the fields of datacenter 

architecture, public and private cloud computing solutions, 

and evaluation and implementation of internet technology 

and services 31. Providing temporary use of non-

downloadable cloud-based software for {indicate the 

function of the software, e.g., monitoring energy 

consumption, calculating energy costs, etc.} 32. Computer 

security services, namely, enforcing, restricting and 

controlling access privileges of users of computing resources 
for cloud, mobile or network resources based on assigned 

credentials 33. Technical support services, namely, remote 

and on-site infrastructure management services for 

monitoring, administration and management of public and 

private cloud computing IT and application systems 34. 

Providing temporary use of non-downloadable cloud-based 

software for connecting, operating, and managing networked 

{indicate devices, e.g., cars, kitchen appliances, HVAC 

systems, etc.} in the internet of things (IoT) 35. Providing 

temporary use of non-downloadable web-based 

decentralized applications (DApps) for {specify the function 

of the applications, e.g., cryptocurrency trading, cloud 
storage of data, web browsing, etc. and, if software is 

content- or field-specific, the field of use} 36. Providing 

temporary use of on-line non-downloadable cloud computing 

software for {specify the function of the programs, e.g., use 

in database management, use in electronic storage of data, 

etc. and, if software is content- or field-specific, the field of 

use} 37. Providing temporary use of on-line non-

downloadable cloud computing software using artificial 

intelligence for {specify the function of the programs, e.g., 

use in software development, machine learning, facial and 

speech recognition, etc. and, if program is content- or field-
specific, specify the content or field of use}  

اقة ، وما إلى ذلك{ خدمات حمايه الكمبيوتر ، وهي وحساب تكاليف الط

فرض وتقييد والتحكم في امتيازات الوصول لمستخدمي موارد الحوسبة 

لموارد السحابة أو الهاتف المحمول أو الشبكة بناًء على بيانات االعتماد 

المعينة خدمات الدعم الفني ، وهي خدمات إدارة البنية التحتية عن بُعد وفي 

رصد وإدارة وتنظيم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الخاصة الموقع ل
بالحوسبة السحابية العامة والخاصة توفير االستخدام المؤقت للبرامج السحابية 

غير القابلة للتنزيل لالتصال والتشغيل واإلدارة المتصلة بالشبكة }اإلشارة 

ة التدفئة والتهوية إلى األجهزة ، مثل السيارات ، وأدوات المطبخ ، وأنظم

( فير االستخدام IoTوتكييف الهواء ، وما إلى ذلك{ في إنترنت األشياء )

( غير القابلة DAppsالمؤقت للتطبيقات الالمركزية المستندة إلى الويب )

للتنزيل من أجل }تحديد وظيفة التطبيقات ، على سبيل المثال ، تداول 

انات ، وتصفح الويب ، وما إلى العمالت المشفرة ، والتخزين السحابي للبي

ذلك ، وإذا كان البرنامج خاًصا بمحتوى أو مجال معين ، مجال االستخدام{ 
توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل عبر 

اإلنترنت من أجل }تحديد وظيفة البرامج ، على سبيل المثال ، االستخدام في 

ات ، واالستخدام في التخزين اإللكتروني للبيانات ، وما إلى إدارة قواعد البيان

ذلك ، وإذا كان البرنامج خاًصا بالمحتوى أو المجال ، مجال االستخدام{ 

توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل عبر 

ج ، على اإلنترنت باستخدام الذكاء االصطناعي من أجل }تحديد وظيفة البرام

سبيل المثال ، االستخدام في تطوير البرامج ، والتعلم اآللي ، والتعرف على 

أو  -الوجه والكالم ، وما إلى ذلك ، وإذا كان البرنامج عبارة عن محتوى 
 مجال معين ، حدد المحتوى أو مجال االستخدا 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer hardware and software design services   خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 03/02/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2022  

eaaN tpac lppA: Abdel Rahman Jamil Khalil 

Yousef  

 اسم طالب التسجيل: عبد الرحمن جميل خليل يوسف 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career الب التسجيلمهنة ط  

Applicant Address amman - krebitel soqe - basheer 

alhwayan st  

 عنوان طالب التسجيل  ش بشير الحويان  -خريبة السوق  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 930765- 11193 amman    930765 هشام اسماعيل حسين احمرو- 

 عمان  11193

ليغعنوان التب  

Trademark 179376 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 179376 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink catering, restaurant services خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب, خدمات المطاعم 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this trade mark 

dose not give owners to exclusive right to use 

(Shawerma )separately from the mark 

_________________________________ا______

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق 

 باستعمال )شاورما ( بمعزل عن العالمة

Date of 30/09/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2020  

eaaN tpac lppA: Jaba for food and beverage 

services 

 اسم طالب التسجيل: جبع لخدمات الطعام والشراب

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhes427-11118 عنوان طالب التسجيل  11118-427البلقاء/الفحيص 

Applicant for 

Correspondence 
Majd Nassif awwad 

P.O.Box11194- 942481 Queen 

Nour St 

 -11194ص.ب مجد ناصيف سليمان عواد 

 شارع الملكة نور 942481

ليغعنوان التب  

Trademark 179140 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179140 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing food and beverages services - 

restaurants and café services – rental of chairs and 

tables and table linens and glassware ,temporary 

accommodation. 

 -خدمات المطاعم والمقاهي  -خدمات تقديم الطعام والشراب 

اني الزجاجية تأجير الكراسي والطاوالت ومفارش المائدة واألو

 وخدمات توفير أماكن اإلقامة المؤقتة.

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : The registration of this 

trademark should be in green and gold colors 

according to the print filed with the application. 

______________________ا_________________

شتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون 

باأللوان األخضر والذهبي وذلك بموجب النموذج المودع مع 

 الطلب.

________________________________________

Disclaimer : The registration of this trademark 

does not give the owners the exclusive right to use 

the number “1881” whenever appearing differently 

or separately from the mark. 

_______________________________________ا

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال 

عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن ” 2882“العدد 

 العالمة.

Date of 25/02/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/02/2021  

eaaN tpac lppA: Hallab 1881 Group Holding 

SAL 

 اسم طالب التسجيل: )هولدنغ( ش.م.ل. 2882الب مجموعة ح

lpc oapN ty     : Lebanon جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Museum area, Sami Solh 

Avenue Zahr Plaza, 4th floor, 

Beirut, Lebanon 

المتحف جادة سامي الصلح، زهر بالزا، 

 طابق رابع، بيروت، لبنان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Saba & Co. Intellectual 

Property P.O.Box840553- 11184 

Amman/ Al Shmeisani/ Prince 

Shaker Bin Zaid Street 

 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

عمان/ الشميساني  11184 -840553ص.ب

 /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 179448 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179448 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafe; Cafeterias; Catering (food and drink); 

Hotels; Restaurants. 

المقاهي، الكافتيريات، التزويد بالطعام والشراب، الفنادق، 

 المطاعم.

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : the registration of this mark does not 

give the owners the exclusive right to use the word 

(Maqloba) if used separately from the Mark . 

_______________________________________ا

عالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق لتنازل :ان تسجيل هذه ال

 باستعمال الكلمة )مقلوبة( اذا وردت بمعزل عن العالمة 

Date of 30/03/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/03/2021  

eaaN tpac lppA: Maqloba Co. for providing 

Meals. 

 اسم طالب التسجيل: شركة مقلوبة لتقديم الوجبات

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  الرياض، المملكة العربية السعودية 

Applicant for 

Correspondence 
Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street, P.O.Box 921100 

Amman 11192, Jordan 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 012299، شارع مكة، ص. ب 295رقم 

 االردن 22201عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179094 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179094 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafes, Cafeterias, Canteens, Catering (Food and 

drink), Rental of cooking apparatus, Restaurants, 

Restaurants (Self-service), Self-service restaurants, 

Snack-bars.  

مقاهي وكافيتيريات ومقاصف وتقديم الطعام )طعام وشراب( 

وتأجير أجهزة )معدات( الطبخ ومطاعم ومطاعم )خدمة ذاتية( 

 ومطاعم )حانات( الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات الخفيفة. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

Special condition : Claiming red and orange colors 

_______________________________________ا

 شتراطات خاصة :مع المطالبة بااللوان االحمر والبرتقالي 

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: Lathat Araffah Company اسم طالب التسجيل: شركة لذة عرفة 

lpc oapN ty     : Saudi Arabia جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alqasim, Buraydah, Al Rawdah 

district, Omar Bin Al Khattab 

Street, Saudi Arabia 

الروضة،  منطقة القصيم، مدينة بريدة، حي

شارع عمر بن الخطاب، المملكة العربية 

 السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co. 921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية 

 22201عمان  012299ص.ب  11192

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 179413 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179413 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee shop services, food and beverage services, 

restaurant and cafe services, fast food services, 

temporary or mobile catering services, canteen, 

self-service restaurants.  

خدمات المقاهي وخدمات توفير األطعمة والمشروبات وخدمات 

المطاعم والمقاهي وخدمات تقديم الوجبات السريعه وخدمات 

المطاعم المؤقتة أو المتنقلة والكانتينات )المقاصف( ومطاعم 

 الخدمة الذاتية . 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لطلبتاريخ ايداع ا 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: GAIMER W KAHI Café اسم طالب التسجيل: كافيه قيمر وكاهي 

lpc oapN ty     : Qatar جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Doha - Qatar عنوان طالب التسجيل  قطر -ة الدوح 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  Amman-  

P.O.Box 921100 Amman 

11192 , Jordan  

  -Amman أبو غزالة للملكية الفكرية 

 االردن  22201عمان  012299ص.ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 179416 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179416 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and beverage services  شراب خدمة تقديم الطعام وال 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 30/06/2021 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2021  

eaaN tpac lppA: Mama's Int' Food Corp   اسم طالب التسجيل: شركة الماما للمطاعم العالمية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10450- 11821 um alsomaq - 

mohammed 

ش محمد  -ام السماق  11821 -10450

 سليمان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 10450- 11821 um alsomaq - 

mohammed  

ش محمد  -ام السماق  11821 -10450  

 سليمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 179261 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179261 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant and bar services.   .خدمات المطاعم والحانات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: Darden Corporation اسم طالب التسجيل: داردين كوربوريشن 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل جنبيةشركة ا 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Darden Center Drive, 

Orlando, Florida 32837, USA 

داردين سنتر درايف، اورالندو،  2999

، الواليات المتحدة 81885فلوريدا 

 االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179237 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179237 الصنف 
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 BAHAMA BREEZE 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant and bar services.   .خدمات المطاعم والحانات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2021  

eaaN tpac lppA: Darden Corporation اسم طالب التسجيل: داردين كوربوريشن 

lpc oapN ty     : United States جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Darden Center Drive, 

Orlando, Florida 32837, USA 

داردين سنتر درايف، اورالندو،  2999

، الواليات المتحدة 81885فلوريدا 

 االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179236 Class 43 43 تجاريةرقم العالمة ال 179236 الصنف  
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 EXTIME 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Catering services (food); temporary 

accommodation; accommodation agencies (hotels, 

guesthouses); bar services; cafés/restaurants; 

cafeterias; childcare facilities; hotel services; hotel 

reservations; self service restaurants; temporary 

accommodation rental; rental of meeting rooms; 

temporary accommodation reservations; fast food 

and permanent restaurants, snack bars; catering 

(meals). 

خدمات التزويد بالطعام والشراب )طعام(، اإلقامة المؤقتة، 

وكاالت اإلقامة )فنادق، دور الضيافة(، خدمات البار، 

بالطفل،  مقاهي/مطاعم، مقاصف )كافيتريات(، منشآت العناية

خدمات الفنادق، حجز الفنادق، مطاعم خدمة ذاتية، تأجير إقامة 

مؤقتة، تأجير غرف عقد االجتماعات، حجز إقامة مؤقتة، 

مطاعم تقدم وجبات سريعة، وأماكن تقديم وجبات خفيفة، التزويد 

 بالطعام والشراب )وجبات(.

________________________________________

Priority claim: Claim Country : FR 

Claim No : 214720860 

Claim Date : 2021-01-13 

_______________________________________ا

 FRالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 125519829رقم االدعاء : 

 28-92-1912تاريخ االدعاء : 

  

  

Date of 13/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/07/2021  

eaaN tpac lppA: AEROPORTS DE PARIS اسم طالب التسجيل: روبورتس دي باريساي 

lpc oapN ty     : France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 rue de France - 93290 

TREMBLAY EN FRANCE - 

FRANCE 

تريمبالي ان  08109 -دي فرانس رو  2

 فرنسا -فرانس 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
  Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية  

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179235 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179235 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); 

Restaurants; Restaurants (Self service –); Snack 

bars. 

المقاهي، الكافيتريا، تقديم الطعام والشراب، المطاعم، المطاعم 

)مطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه(، المطاعم التي تقدم 

 الوجبات الخفيفة.

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 15/07/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ريخ ايداع الطلبتا 15/07/2021  

eaaN tpac lppA: Al-Ameed Food Industries 

Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: شركة العميد للصناعات الغذائية ذ.م.م. 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career ة طالب التسجيلمهن  

Applicant Address Amman, Jordan Sweifieh Ali 

Nasouh Al Tahir St Building 

No.31 

شارع علي  –الصويفية  –عمان االردن 

 82نصوح الطاهر عمارة رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
Abu- Ghazaleh & Co.  921100- 

11192 P.O.Box 921100 

Amman 11192 , Jordan  

 -921100 أبو غزالة للملكية الفكرية  

 عمان 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 179244 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179244 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services for providing food and drink,temporary 

accommodation 

 عمة والمشروبات واالقامة المؤقتة.خدمات توفير االط

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/09/2021  

eaaN tpac lppA: HADDAD & ABBOUSHI 

TRADING CO.  

 اسم طالب التسجيل: شركة حداد وعبوشي التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company لتسجيلنوع طالب ا ذ.م.م  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9180- 11191 amman -ALAbdali 9180- 11191  عنوان طالب التسجيل  العبدلي- عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 9180- 11191 amman    المحامي خالد محمد عبد الحميد االفغاني 

 عمان  11191 -9180

ليغعنوان التب  

Trademark 179275 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179275 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink temporary 

accommodation  

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 21/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/09/2021  

eaaN tpac lppA: HADDAD AND ABBOUSHI 

COMMERCIAL COMPANY  

 اسم طالب التسجيل: شركة حداد وعبوشي التجارية 

lpc oapN ty     : Jordan نسية الطالبج االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 9180- 11191 amman , AMMAN 

JORDAN 

 عنوان طالب التسجيل  االردنعمان  11191 -9180

Applicant for 

Correspondence 
 9180- 11191 amman    المحامي خالد محمد عبد الحميد االفغاني 

 عمان  11191 -9180

ليغعنوان التب  

Trademark 179276 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179276 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 22/09/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2021  

eaaN tpac lppA: Edmonton restaurant compay اسم طالب التسجيل:  شركة مطعم ادمونتون 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/um othina  عنوان طالب التسجيل  عمان/ام اذينة 

Applicant for 

Correspondence 
 420- 11953 amman/um othina   420- 11953  ليغعنوان التب عمان/ام اذينة  

Trademark 179373 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179373 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

café services; cafeteria services; canteen services; 

restaurant services; self-service restaurant 

services; snack-bar services.  

خدمات المقاهي; خدمات الكافتيريات; خدمات المطاعم المؤقتة 

او المتنقلة ]الكانتينات[; خدمات المطاعم; خدمات مطاعم الخدمة 

 الخفيفة. الذاتية; خدمات مطاعم تقديم الوجبات 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 14/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2021  

eaaN tpac lppA: Division Sixty Five Company 

For Fast Food L.L.C 

شركة قسم خمسة وستون لتقديم الوجبات 

 ةالسريع

 اسم طالب التسجيل:

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 3236 Postal code 

23421 Al Khalidiya District - 

Prince Sultan Street - Jeddah - 

Kingdom of Saudi Arabia 

حي  18512الرمز البريدي  8182ص.ب 

 –جدة  –شارع األمير سلطان  –الخالدية 

 المملكة العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
NADER J. QUMSIEH  

P.O.Box184653- 11118 

AMMAN, JORDAN  

 -184653ص.ب نادر جميل قمصية  

 عمان, االردن  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 179192 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179192 الصنف 
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Goods/Services ئع/الخدمات التاليةمن اجل البضا 

food and drink catering   تقديم الطعام والشراب 

 
 

 

 

 

 

  

________________________________________

Disclaimer : The registration of this mark does not 

give owners the right to use word ( كرش )if used 

separately from the mark 

___________________________ا____________

لتنازل :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 باستعمال الكلمة ) كرش ( بمعزل عن العالمه

Date of 30/11/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/11/2021  

eaaN tpac lppA: central dafa restaurants co   اسم طالب التسجيل: شركة مطاعم دفا المركزية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab king abdullah IIindustrial   مدينة الملك عبد هللا الثاني  -سحاب

 الصناعية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 2- 11947 al weibdeh , alarazaz 

street Building No . 8  

 -2 المحامي ابراهيم محمد الطهاروة  

 عمان اللويبدة شارع مؤنس الرزاز  11947

ليغعنوان التب  

Trademark 179090 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179090 الصنف 
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Goods/Services ائع/الخدمات التاليةمن اجل البض 

food and drink catering services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 02/12/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2021  

eaaN tpac lppA:    Al-Naseel Company for 

Tourist Restaurants  

 اسم طالب التسجيل: شركة النسيل للمطاعم السياحية 

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1161- 11118 amman 1161- 11118 عنوان طالب التسجيل  عمان 

Applicant for 

Correspondence 
 1161- 11118 amman    1161- 11118  ليغعنوان التب عمان  

Trademark 179307 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179307 الصنف 
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Goods/Services ل البضائع/الخدمات التاليةمن اج 

services to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 01/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/03/2022  

eaaN tpac lppA: yousef abed al hafez hafiz 

shehadeh  

طالب التسجيل:اسم  يوسف عبد الحفيظ حافظ شحادة   

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 541131- 11937 amman - swelih 541131- 11937  جيل عنوان طالب التس صويلح -عمان  

Applicant for 

Correspondence 
 541131- 11937 amman - swelih    541131- 11937  ليغعنوان التب صويلح  -عمان  

Trademark 179384 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179384 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 06/03/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/03/2022  

eaaN tpac lppA: zaid khalifa subhi abu khalifa  طالب التسجيل:اسم  زيد خليفة صبحي ابو خليفة  

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - marj al hamam   تسجيل عنوان طالب ال مرج الحمام بجانب مخابز غيث  -عمان  

Applicant for 

Correspondence 
 427- 11953 amman - marj al 

hamam  

مرج الحمام بجانب  -عمان  11953 -427  

 مخابز غيث 

ليغعنوان التب  

Trademark 179132 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 179132 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafes, cafeterias, catering (food and drink) , 

restaurants 

 يد بالطعام و الشراب , المطاعمالمقاهي , الكافتيريات , التزو

 
 

 

 

 

 

  

  

Date of 18/07/2022 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2022  

eaaN tpac lppA: Al Bandar for sweets and food 

complex 

 اسم طالب التسجيل: ع البندر للحلويات والمأكوالتمجم

lpc oapN ty     : Jordan جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - dabouq940015-11194  عنوان طالب التسجيل  11194-940015عمان /دابوق 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box5033- 11194 

city/street:amman/um uthaina 

/44 Ibrahim elghozlani str. 

 -5033ص.ب المحامية نبيلة محمد حبيبة 

 55/ام أذينة/المدينة/الشارع:عمان 11194

 شارع ابراهيم الغزالني

ليغعنوان التب  
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 Pronutiva 
  

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

agriculture services, namely, consulting and 

advisory services, namely, providing 

recommendations for plant and soil nutrition 

supplements; agriculture services, namely, pest 

control for agriculture featuring crop scouting 

activities of evaluating pest pressure on crops and 

projecting potential effectiveness of pest control 

measures; horticultural services.  

الخدمات الزراعية وبالتحديد اإلستشارات و الخدمات 

االستشارية وبالتحديد تقديم توصيات بشأن مكمالت تغذية النبات 

والتربة، الخدمات الزراعية وبالتحديد مكافحة اآلفات للزراعة 

التي تتميز بأنشطة استكشاف المحاصيل لتقييم جهد اآلفات على 

ية المحتملة لتدابير مكافحة اآلفات، المحاصيل وتوقع الفعال

 خدمات البستنة.

 
 

 

 

 

 

  

  

 

Date of 27/05/2021 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2021  

eaaN tpac lppA: UPL Corporation Limited اسم طالب التسجيل: يو بي ال كوربوريشن ليمتد 

lpc oapN ty     : Mauritius جنسية الطالب موريشيوس: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5TH FLOOR, NEWPORT 

BUILDING, LOUIS 

PASTEUR STREET, PORT 

LOUIS, MAURITIUS 

الطابق الخامس، نيوبورت بلدينغ، لويس 

 باستور ستريت، بورت لويس، موريشيوس

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property P.O.Box921100- 11192 

TAG Org Building No. 104, 

Mecca Street 

 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

ة مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناي 11192

 ، شارع مكة295رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 179407 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 179407 الصنف 


