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   SHC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hydraulic fluids, ,السوائل الهيدروليكية 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل: اكسون موبيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167366 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167366 الصنف 
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   MEGUIN  

  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in industry; Chemicals used in science; Chemicals used 

in photography; Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
Synthetic resins, unprocessed; Unprocessed plastics; Fertilizing 
preparations; Fire extinguishing compositions; Soldering preparations; 

Chemical substances for preserving foodstuffs; Tanning substances; 
Adhesives for use in industry; Chemical preparations for use in industry; 
in particular chemical and physical additives for spray-on lubricants, 

lubricating grease; technical oils and for motor oils; Chemical additives 
for transmission fluids and compressor oils; additives for fuels, in 
particular benzine fuels and diesel fuels; radiator additives to prevent 

rust; Anti-freeze for radiator fluids and for windscreen washer fluids; 
Antifreeze; Impregnating chemicals for car tops; Actinium; Alum; 
Ammonium aldehyde; Aldehydes; Alginates for industrial purposes; 

Alkalies; Alkaline iodides for industrial purposes; Alkaline metals; Salts 
of alkaline metals; Alkaloids; Alcohol; Aluminium alum; Aluminium 
chloride; Aluminium iodide; Alumina; Aluminium silicate; Ammonia; 

Americium; Acidulated water for recharging batteries; Anhydrides; 
Antimony; Antimony oxide; Ethyl alcohol; Caustic soda for industrial 
purposes; Antioxidants for use in manufacture; Acetates [chemicals]; 

Acetone; Acetylene; Bases [chemical preparations]; Benzene; Benzoic 
acid; Berkelium; Biochemical catalysts ; Bromine for chemical 
purposes; Engine-decarbonising chemicals; Chemical preparations for 

facilitating the alloying of metals; Chemicals, except pigments, for the 
manufacture of enamel; Chemical preparations to prevent mildew; 
Colour-brightening chemicals for industrial purposes; Damp-proofing 

chemicals, except paints, for masonry; Textile-waterproofing chemicals; 
Cement-waterproofing chemicals, except paints; Catalysts; Chemical 
condensation preparations; Cryogenic preparations; Leather-renovating 

chemicals; Chemicals for the manufacture of paints; Chlorine; Chlorates; 
Hydrochlorates; Chlorides; Chromates; Chromium oxide; Chromic salts; 
Curium; Detergents for use in manufacturing processes; Esters; 

Ferments for chemical purposes; Iron salts; Fluorine; Gums [adhesives] 
for industrial purposes; Ion exchangers [chemicals]; Potassium; 
Carbonates; Carbon; Coolants for vehicle engines; Glue for industrial 

purposes; Anti-frothing solutions for batteries; Solvents for varnishes; 
Magnesium chloride; Magnesium carbonate; Methane; Methyl ether; 
Methyl benzene; Methyl benzol; Sodium; Neon; Nitrates; Phenol for 

industrial purposes; Anti-boil preparations for engine coolants; 
Compositions for repairing tyres; Mastic for tyres; Salts [chemical 
preparations]; Acid proof chemical compositions; Acids; Benzene-based 

acids; Sulfurous acid; fissionable chemical elements; Tungstic acid; 
Xenon; Cellulose; Acetate of cellulose, unprocessed. 

مواد كيميائية مستخدمة في الصناعة، مواد كيميائية مستخدمة في العلوم، مواد 

يائية مستخدمة في التصوير الفوتوغرافي، مواد كيميائية مستخدمة في كيم
الزراعة، والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات تخليقية، غير معالجة، مواد 

بالستيكية غير معالجة، مستحضرات التسميد، تركيبات إطفاء الحرائق، 

اغة، مواد مستحضرات اللحام، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد الدب
الصقة لالستخدام في الصناعة، مستحضرات كيميائية لالستخدام في الصناعة، 

تحديًدا مواد مضافة كيميائية وفيزيائية لمواد التشحيم والتزييت للرش، وشحوم 

التزليق، زيوت تقنية وزيوت للمحركات، مواد مضافة كيميائية لموائع ناقل 
د، تحديًدا وقود البنزين ووقود الحركة وزيوت الضاغط، مواد مضافة للوقو

الديزل، مواد مضافة لمبرد محرك السيارة للوقاية من الصدأ، مضاد التجمد 

لسوائل مبرد السيارة وسوائل تنظيف زجاج السيارات، مضاد التجمد، مواد 
كيميائية للتشرب ألسقف السيارات، أكتينيوم، حجر الشب، ألدهيد األمونيوم، 

اض صناعية، قلويات، يوديدات قلوية ألغراض ألدهيدات، ألجينات ألغر

صناعية، معادن قلوية، أمالح لمعادن قلوية، قلوانيات، كحول، حجر شب 
األلومنيوم، كلوريد األلومنيوم، يوديد األلومنيوم، ألومينا، سيليكات األلومنيوم، 
أمونيا، أمريسيوم، ماء محمض لشحن البطاريات، أنهيدردات، أنتيمون، أكسيد 

يمون، كحول إيثيلي، صودا كاوية ألغراض صناعية، مضادات أكسدة األنت
لالستخدام في التصنيع، أسيتات ]مواد كيميائية[، أسيتون، أستيلين، مواد 

قاعدية ]مستحضرات كيميائية[، بنزين، حمض بنزويك، بيركيليوم، مواد حفازة 

ن من كيميائية حيوية، بروم ألغراض صناعية، مواد كيميائية لنزع الكربو
المحركات، مستحضرات كيميائية لتسهيل سبك المعادن، مواد كيميائية، فيما 
عدا الصبغات، لتصنيع المينا، مستحضرات كيميائية للوقاية من التعفن، مواد 

كيميائية ملمعة لأللوان ألغراض صناعية، مواد كيميائية للمعالجة لمنع النش، 
ميائية لمقاومة الماء للمنسوجات، باستثناء الدهانات، للبناء الحجري، مواد كي

مواد كيميائية لمقاومة الماء لألسمنت، باستثناء الدهانات، مواد حفازة، 

مستحضرات تكثيف كيميائي، مستحضرات عالية التبريد، مواد كيميائية لترميم 
الجلود، مواد كيميائية لتصنيع الدهانات، كلورين، كلورات، هيدروكلورات، 

كسيد الكروم، أمالح الكروميك، كوريوم، منظفات كلوريدات، كرومات، أ

لالستخدام في عمليات التصنيع، إسترات، خمائر ألغراض كيميائية، أمالح 
الحديد، فلورين، أصماغ ]مواد الصقة[ ألغراض صناعية، مبادالت أيونات 

]مواد كيميائية[، بوتاسيوم، كربونات، كربون، مواد مبردة لمحركات السيارات، 

ض صناعية، محاليل مانعة لتكون الرغوة في البطاريات، مذيبات صمغ ألغرا
للورنيش، كلوريد الماغنسيوم، كربونات الماغنسيوم، ميثان، ميثيل إيثر، ميثيل 

بنزين، ميثيل بنزول، صوديوم، نيون، نترات، فينول ألغراض صناعية، 

مستحضرات مانعة للغليان للمواد المبردة للمحركات، تركيبات لتصليح 
إلطارات، صمغ المصطكى لإلطارات، أمالح ]مستحضرات كيميائية[، تركيبات ا

كيميائية مقاومة لألحماض، أحماض، أحماض مرتكزة على البنزين، حمض 

الكبريتوز، عناصر كيميائية انشطارية، حمض التنجستيك، زينون، سليلوز، 
 أسيتات السليلوز، غير معالجة.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302019103966 
Claim Date: 27/03/2019 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 302019103966رقم االدعاء: 
 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Meguin GmbH & Co. KG 
Mineraloelwerke 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي مينيرالويلويرك .ميغوين جي ام بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rodener Str. 25, 66740 Saarlouis, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  سارلويس، ألمانيا 66740، 25رودينر اس تي ار. 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167205 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167205 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial chemicals; chemical preparations for scientific 

purposes, other than for medical or veterinary use; chemicals 
for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; chemical preparations for use in 

photography; agricultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; synthetic resins, 
unprocessed; plastics, unprocessed; fertilizing preparations; 

compost; fireproofing preparations; fire extinguishing 
compositions; metal tempering preparations; soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 

tanning substances; tan; glue for industrial purposes; 
adhesives for industrial purposes; biological preparations, other 
than for medical or veterinary purposes. 

المواد الكيميائية الصناعية، مستحضرات كيميائية لغايات علمية بخالف االستخدام الطبي أو 

البيطري، مواد كيميائية لالستخدام  في الغابات باستثناء مبيدات الفطريات و مبيدات األعشاب 
طفيليات، مستحضرات كيميائية لالستخدام بالتصوير الفوتوغرافي، و المبيدات الحشرية و ال

المواد الكيميائية الزراعية باستثناء مبيدات الفطريات و مبيدات األعشاب و المبيدات الحشرية 

و الطفيليات، الراتنجات االصطناعية غير المعالجة،  البالستيك غير المعالج، مستحضرات 
ة الحريق، مركبات إطفاء الحريق، مستحضرات صهر التسميد، سماد، مستحضرات مضاد

المعادن، كيماويات للحام، مواد كيميائية للحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، موار دبغ، صمغ 

لغايات صناعية، مواد الصقة لغايات صناعية، مستحضرات بيولوجية بخالف االستخدام الطبي 
 و البيطري.

Special condition:  Claiming green and grey colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األخضر و الرمادي 

 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name : ABG BIOTECH HOLDING, 
S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.ايه بي جي بيوتيك هولدينغ، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C/ Jundiz, 26, Polig. Ind. de Jundi,   01015 
Vitoria-Gasteiz, Alava, Espana 

  01015، بوليج، أي إن دي. دي جوندي 26سي/ جونديز، 
 جاستيز، أالفا، إسبانيا-فيكتوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167597 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167597 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical preparations for industrial and scientific purposes, in 
particular for use in the manufacture of pharmaceutical agents. 

Chemical substances for analyses in laboratories and chemical 
preparations for scientific purposes; diagnostic preparations 
(other than for medical or veterinary use). Chemical and 

biochemical products for the pharmaceutic, cosmetic 
industries. Raw material pharmaceuticals., 

المستحضرات الكيماوية لالستخدامات الصناعية والعلمية، تحديدا لالستخدام في صناعة 
العوامل الصيدالنية والمواد الكيماوية المستخدمة في التحاليل في المختبرات والمستحضرات 

الطبي أو الكيماوية للغايات العلمية؛ مستحضرات التشخيص )خالف ما هو لالستخدام 
البيطري(، المنتجات الكيماوية والكيماوية الحيوية للصناعات الدوائية والتجميلية والمواد 

 الخام الدوائية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018015153 
Claim Date: 25/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 018015153رقم االدعاء: 
 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. التسجيل:اسم طالب  .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي  

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  هيرلين، هولنداتي اي  6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167369 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167369 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical preparations for industrial and scientific purposes, in 

particular for use in the manufacture of pharmaceutical agents. 
Chemical substances for analyses in laboratories and chemical 
preparations for scientific purposes; diagnostic preparations 

(other than for medical or veterinary use). Chemical and 
biochemical products for the pharmaceutic, cosmetic 
industries. Raw material pharmaceuticals., 

اوية لالستخدامات الصناعية والعلمية، تحديدا لالستخدام في صناعة المستحضرات الكيم

العوامل الصيدالنية والمواد الكيماوية المستخدمة في التحاليل في المختبرات والمستحضرات 
الكيماوية للغايات العلمية؛ مستحضرات التشخيص )خالف ما هو لالستخدام الطبي أو 

اوية الحيوية للصناعات الدوائية والتجميلية والمواد البيطري(، المنتجات الكيماوية والكيم

 الخام الدوائية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018015160 
Claim Date: 25/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018015160رقم االدعاء: 

 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. اسم طالب التسجيل: .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  تي اي هيرلين، هولندا 6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167370 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167370 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

adhesives for industrial purposes; cement for mending broken 

articles; chemical intensifiers for rubber ;compositions for 
repairing inner tubes of tyres ;gelatine for photographic 

purposes; glue for industrial purposes; gums [adhesives] for 

industrial purposes ;mastic for tyres ;separating and unsticking 
[ungluing ] preparations ;synthetic resins ,unprocessed ;

viscose.  

مواد الصقة لألغراض الصناعية؛ اسمنت لتصليح المواد المكسورة؛ المكثفات الكيميائية 

إلصالح األنابيب الداخلية لإلطارات؛ جيالتين ألغراض التصوير للمطاط؛ تركيبات 
ية؛ الصناعية؛الصمغ ]مواد الصقة[ لألغراض الصناعالفوتوغرافي؛ الغراء لألغراض 

اإللصاق(؛ الراتنجات االصطناعية الغير المصطكي لإلطارات؛مستحضرات فصل و عزل )عدم 

 معالجة؛ فسكوزي.

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: KRONYO UNITED CO., 
LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.كرونيو يونايتد كو

Nationality     : TAIWAN, PROVINCE OF CHINA جنسية الطالب تايوان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address F2. ,No .429 ,6.Sec ,Yen Ping N . Rd., Shih-
Lin, Taipei, Taiwan 

لين، -، يين بينغ إن. آر دي.، شيه6، سيك.429إف.، نمبر. 2
 تايبي، تايوان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167452 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167452 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

الكيماويات المستخدمة في الصناعة وفي الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ األسمدة 
 ومستحضرات التسميد.,

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167339 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167339 الصنف 



10 

 

 

  AECI 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة وفي الزراعة والبستنة وزراعة الغابات)الحراجة(، 
 األسمدة ومستحضرات التسميد.

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: AECI LIMITED اسم طالب التسجيل: ايه اي سي آي ليمتد 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st Floor, AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, Republic of South Africa 

ذي ودالندز، ودالندز  24الطابق األول، ايه اي سي آي بليس، 

 درايف، وودميد، ساندتون، غوتنغ ، جمهورية جنوب إفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167573 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167573 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical products for use in horticulture, agriculture and 
forestry; fertilizers, fertilizing preparations; soil improvers; soil 

fertilizers; liquid fertilizers containing nitrogen and phosphate., 

منتجات الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ األسمدة ومستحضرات 
 د؛ محسنات التربة؛ اسمدة للتربة؛ اسمدة سائلة تحتوي على النيتروجين والفوسفات,التسمي

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167332 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167332 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 

fertilisers and fertilising preparations; plant nutrients, 
supplements and growth regulating preparations; manures., 

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ األسمدة ومستحضرات 

 التسميد؛ مستحضرات المغذيات والمكمالت وتنظيم النمو للنباتات؛ السماد.,

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167333 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167333 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
fertilisers and fertilising preparations; plant nutrients, 
supplements and growth regulating preparations; manures; 

adjuvants, 

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ األسمدة ومستحضرات 
 التسميد؛ مستحضرات المغذيات والمكمالت وتنظيم النمو للنباتات؛ السماد؛ مواد مساعدة,

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 جاوتينج، جنوب أفريقياوودميد، ساندتون، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167331 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167331 الصنف 



14 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 

fertilizers and fertilising preparations; plant nutrients, 
supplements and growth regulating preparations; manures; 
adjuvants; inoculants., 

الغابات؛ األسمدة ومستحضرات الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة 

التسميد؛ مستحضرات المغذيات والمكمالت وتنظيم النمو للنباتات؛ السماد؛ مواد مساعدة؛ 
 اللقاحات,

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167340 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167340 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry; 
compost, manures, fertilizers. 

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ السماد الطبيعي، السماد، 
 االسمدة.

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167432 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167432 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Antifreeze; automobile tire inflator sealers; automobile cooling 

system rust inhibitors; automobile cooling system leak 
sealants; automobile gasket cement; brake fluid; coolants for 
vehicle engines; power steering fluid. 

منع التجمد؛ السدادات لنافخة االطارات للسيارات؛ مثبطات الصدأ لنظام تبريد سوائل 

السيارات؛ مانعات التسرب لنظام تبريد السيارات؛ اسمنت السد للسيارات؛ سوائل الكوابح؛ 
 مبردات محركات المركبات؛ سوائل مقود التوجيه.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167529 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167529 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in industry and in agriculture, horticulture and 

forestry; fertilizers and fertilizing preparations., 

المواد الكيميائية )الكيماويات( المستخدمة في الصناعة وفي الزراعة والبستنة والحراجة، 

 األسمدة ومستحضرات التسميد.,

Date of 04/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AECI LIMITED اسم طالب التسجيل: ايه اي سي آي ليمتد 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st Floor, AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, Republic of South Africa 

ذي ودالندز، ودالندز  24الطابق األول، ايه اي سي آي بليس، 

 إفريقيادرايف، وودميد، ساندتون، غاوتينغ، جمهورية جنوب 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167326 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167326 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antifreeze and antifreeze compositions., ,.مانعات التجّمد ومركبات منع التجّمد 

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

application. 

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

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Wolf Oil Corporation N.V. اسم طالب التسجيل: .في.ولف اويل كوربوريشن ان 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Georges Gilliotstraat 52, B-2620 

Hemiksem, Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  هيميكسم،  بلجيكا 2620،  52جورجيز جيليوسترات 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167468 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 167468 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

oil cement (putty) putties and other paste fillers  معجون اسمنت زيتي / معجون وغيرها من الحشو الالصق 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the exclusive right to use the common words separately from 

the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة العامة بمعزل 
 عن العالمه 

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: Northern Cement 
Company  

 اسم طالب التسجيل: م .ع.شركة اسمنت الشمالية م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Alshreef Hussein Bin Ali Street , 
P.O.Box: 961186, 11196 

, 961186حسين بن علي   ، ص.ب: ش الشريف -عمان 
11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 961186 -11196 Amman - Alshreef 

Hussein Bin Ali Street  

ش الشريف حسين بن  -عمان  11196 -961186ص.ب  

 علي 

ليغعنوان التب  

Trademark 167214 Class 1 1 العالمة التجاريةرقم  167214 الصنف  
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   MEGUIN  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-rust preparations; Anti-corrosive preparations; Protective 

preparations for metals; Anti-tarnishing preparations for metals; 
Anti-rust greases; Anti-rust oils; Paints; Lacquers. 

مستحضرات مضادة للتآكل، مستحضرات وقائية للمعادن،  مستحضرات مضادة للصدأ،

مستحضرات مضادة لفقدان اللمعة للمعادن، شحوم مضادة للصدأ، زيوت مضادة للصدأ، 
 دهانات، طالءات.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302019103966 
Claim Date: 27/03/2019 

 DE االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء:

 302019103966رقم االدعاء: 
 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Meguin GmbH & Co. KG 
Mineraloelwerke 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي مينيرالويلويرك .ميغوين جي ام بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Rodener Str. 25, 66740 Saarlouis, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  سارلويس، ألمانيا 66740، 25رودينر اس تي ار. 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167207 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 167207 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Carbon black [pigment]; Developing materials and toner for 
copying machines, facsimiles, printers or printing machines for 
use with computer and word processor and other reprographic 

apparatus; Dyestuffs; Mimeographing inks; Paints; Pigments; 
Printing inks; Toners and toner cartridges [filled] for 
photocopying apparatus and machines, facsimile apparatus and 

machines, printers and printing machines for use with word 
processors and computers, multifunctional products which 
offer some or all of copying, facsimile, printing and scanning 

functions in one unit, and other reprographic apparatus and 
machines. 

أسود الكربون )صبغة(، استحداث مواد ومساحيق طباعة لماكينات النسخ، أو الفاكس، أو 
الطابعات أو ماكينات الطبع لالستخدام مع الحاسب اآللي ومعالج النصوص وأجهزة إعادة 

ات، صبغات، أحبار الطباعة، نسخ وطبع مواد مطبوعة أخرى، أصباغ، أحبار النسخ، طالء

مساحيق طباعة وخراطيش مسحوق طباعة )مملوءة( ألجهزة وماكينات نسخ الصورة، 
وأجهزة وماكينات الفاكس، والطابعات وماكينات الطباعة لالستخدام مع معالجات النصوص 
والحواسيب اآللية، منتجات متعددة الوظائف تقدم بعض أو كافة وظائف النسخ، والفاكس، 

لطباعة والمسح في وحدة واحدة، وأجهزة وماكينات إعادة نسخ وطباعة مواد مطبوعة وا
 أخرى.

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: KYOCERA Corporation اسم طالب التسجيل: كيوسيرا كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

-612كيوتو شي، -كو، كيوتو-تشو، فوشيمي-تاكيدا توبادونو 6

 ، اليابان8501

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167247 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 167247 الصنف 
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   Azzami  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints   الدهانات 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Mohammad Jamal Ahmad 
Al Azzami  

 اسم طالب التسجيل: محمد جمال احمد العزامي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -abo alanda , P.O.Box: 11047, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 11047ابو علندا   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 11047 -11118 amman -abo alanda    ليغعنوان التب ابو علندا -عمان  11118 -11047ص.ب  

Trademark 167259 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 167259 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

COSMETICS  مواد تجميل 

Date of 03/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2018  

Applicant Name: LIYA HAMED AHMAD 
SULIMAN 

 اسم طالب التسجيل: ليا حامد احمد سليمان

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN - SWIFIYA, P.O.Box: 252, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 252الصويفية  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 252 -11953 AMMAN - SWIFIYA   ليغعنوان التب الصويفية -عمان  11953 -252ص.ب  

Trademark 167425 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167425 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics & perfume   مستحضرات تجميل /عطور 

Date of 23/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/12/2018  

Applicant Name: Jalal Slahdeen Ismail 
dksdik /Quality Drug Store  

التسجيل:اسم طالب  مستودع ادوية الجودة /جالل صالح الدين اسماعيل ادكيدك   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 1945, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 1945عمان   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1945 -11953 Amman    ليغعنوان التب عمان  11953 -1945ص.ب  

Trademark 167450 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167450 الصنف 



25 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tissues and wipes impregnated with lotions cosmetic; Scented 

for Floor; clothes and fabric softeners except laundry bleach; 
multipurpose detergent; gel and aseptic for floor; dishwashing 
liquid; powder or liquid for clothes laundry except laundry 

bleach; Hand gel sanitizer; glass detergents except cars 
detergents; shampoo for  cloak except chemical detergents; 
perfumes and cosmetics 

َشربة بغُّسوالت )لوشن( تجميلية ؛ معطر ارضيات ، مطري ) منعم ( المالبس  مناديل ورقية مُّ

سائل و االقمشه بإستثناء مبيض الغسيل، منظف متعدد االستعماالت، جل ومعقم لالرضيات ، 
جلي، مسحوق أو سائل غسيل المالبس بإستثناء مبيض الغسيل، جل مطهر  لليدين، منظف 
زجاج بإستثناء منظفات السيارات، شامبو العباية االسود واالبيض فقط بإستثناء المنظفات 

 الكيميائية؛ العطور ومواد التجميل

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: AI- Hakkak  manufacturing  
and Housing Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الحكاك للصناعة واالسكان 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  P.O.Box; 143475 amman 11814 ,Jordan , 
Amman 

 عنوان طالب التسجيل  , االردن  ، عمان  ، 11814عمان  143475ص.ب  

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box; 143475 amman 11814 ,Jordan    ليغعنوان التب , االردن 11814عمان  143475ص.ب  

Trademark 167237 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167237 الصنف 



26 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

soap soap powder cosmeitics soap paste having cream 
shampoo hair polishing hair fixer hair remover perfume cologne 
skin cream deodorant 

الصابون مساحيق صابون مستحضرات التجميل صابون معجون معجون الحالقة شامبو 
 للشعر ملمع مثبت للشعر مزيل للشعر عطور كولونيا كريم للبشرة مزيل الروائح 

Date of 29/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: SIBA beauty company   اسم طالب التسجيل: شركة الصبا بيوتي لصناعة الصابون 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -tla al ali -al rafa , P.O.Box: 3283, 

11953 

, 3283خلف دائرة قاضي القضاة  ، ص.ب:-تالع العلي -عمان 

11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3283 -11953 Amman -tla al ali -al 
rafa  

خلف دائرة قاضي -تالع العلي -عمان  11953 -3283ص.ب  
 القضاة

ليغعنوان التب  

Trademark 167503 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167503 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Clor , Flash , Polish Glass, Refresher , General Antiseptic, 
Laundry Detergent, Dish Washing ,Tire Polisher And Shiner , 
Floor Perfumer & Polisher , Hand Sanitizer, Ground Gel 

منظف غسيل سائل جلي , ملمع اطارات,  كلور, فالش, ملمع زجاج, معطر جو ,مطهر عامة ,
 معطر وملمع أرضيات, معقم ومنلف لاليدي,جل معطر و ملمع أرضيات

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Mohammad Rudwan 
Roshdi Majthoub  

 اسم طالب التسجيل: محمد رضوان رشدي المجذوب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -dahea amer hasan , P.O.Box: 
125140, 11141 

 عنوان طالب التسجيل  11141, 125140ضاحية االمير حسن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 125140 -11141 Amman -dahea 

amer hasan  

ليغعنوان التب ضاحية االمير حسن -عمان  11141 -125140ص.ب    

Trademark 167270 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167270 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

perfumes cometics عطور مواد تجميل 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: Beauty Level Company 
For Cosmetics And 
Perfumes 

 اسم طالب التسجيل: التجميل والعطورمستوى الجمال لمستحضرات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sports city-sahli complex, P.O.Box: 
960859, 11196 

, 960859المدينة الرياضية مجمع السهلي التجاري  ، ص.ب:
11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 960859 -11196 sports city-sahli 
complex 

المدينة الرياضية مجمع السهلي  11196 -960859ص.ب  
 التجاري

ليغعنوان التب  

Trademark 167307 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167307 الصنف 
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   MEGUIN  

   
 

 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Washes; Bleaching preparations; Furbishing preparations 

Buffing compounds; Degreasing agents; Abrasives; Soaps, 
perfumery, essential oils; Cosmetics; Hair lotions; Dentifrices; 
Scouring solutions; Astringents for cosmetic purposes; Aloe 

vera preparations for cosmetic purposes; Aromatic essential 
oils; Breath freshening sprays; Essential oils of cedarwood; 
Balms other than for medical purposes; Bergamot oil; Pumice 

stone; Bleaching salts; Polish for furniture and flooring; 
Deodorants for human beings or for ; Deodorant soap; 
Detergents, other than for use in manufacturing operations and 

for medical purposes; Diamantine [abrasive]; Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; Scented 
wood; Descaling preparations for household purposes; Colour-

brightening chemicals for household purposes [laundry]; 
Colour-removing preparations; Degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; Varnish-removing preparations; 

Spot-removers; Shining preparations [polish]; Starch glaze for 
laundry purposes; Smoothing preparations [starching]; 
Cosmetic creams; Skin care preparations [Abrasives]; 

Cosmetics; Plastic-care preparations; Lacquer-removing 
preparations; Lavender oil; Lotions for cosmetic purposes; 
Cleaning agents for household purposes; Impregnated wipes 

for cleaning; Preparations for unblocking drain pipes; Washing 
soda, for cleaning; Soda lye; Oils for cleaning purposes; 
Polishing creams; Polishing paper; Polishing stones; Polishing 

wax; polyester care products; Potpourris [fragrances]; Dry-
cleaning preparations; Quillaia bark for washing; Fumigation 
preparations [perfumes]; Joss sticks; Windscreen cleaning 

liquids; Cleaning preparations for fuel lines; Cleaning 
preparations for car tops; Rose oil; Rust removing preparations; 
Ammonia [volatile alkali] [detergent]; Sandpaper; Abrasives; 

Abrasive paper; Abrasives; Emery; Emery cloth; Emery paper; 
Sandcloth; Tailors' wax; Shoe cream; Shampoos; Terpenes 
[essential oils]; Turpentine for degreasing Tissues impregnated 

with cosmetic lotions; Petroleum jelly for cosmetic purposes; 
Volcanic ash for cleaning; Laundry wax; Essential oils of lemon. 

غسوالت، مستحضرات تبييض، مستحضرات تلميع مركبات صقل، عوامل إزالة الشحوم، 

مساحيق  منظفات كاشطة، صابون، معطرات، زيوت عطرية، مواد تجميل، ملطفات الشعر،
األسنان، محاليل إزالة األوساخ، مواد قابضة ألغراض تجميلية، مستحضرات الصبار 

ألغراض تجميلية، زيوت عطرية أروماتية، رذاذ إنعاش النفس، زيوت عطرية من خشب 

األرز، مسكنات ليست ألغراض طبية، زيت البرجموت، حجر الخفاف، أمالح التبييض، ملمع 
ت الروائح الكريهة لإلنسان أو لــ ، صابون مزيل للروائح الكريهة، لألثاث واألرضيات، مزيال

منظفات، ليست لالستخدام في عمليات التصنيع واألغراض الطبية، ديامنتين ]مادة كشط[، 

هواء مضغوط معلب ألغراض التنظيف وإزالة الغبار، خشب معطر، مستحضرات إزالة 
ة األلوان ألغراض منزلية ]غسيل المالبس[، الترسبات ألغراض منزلية، مواد كيميائية لتزهي

مستحضرات إزالة األلوان، مزيالت الشحوم، ليست لالستخدام في عمليات تصنيع، 

مستحضرات إزالة الورنيش، مزيالت البقع، مستحضرات التلميع ]صقل[، صقيل النشا 
ألغراض غسيل المالبس، مستحضرات التنعيم ]تنشية[، كريمات تجميلية، مستحضرات 

العناية بالبشرة ]كاشطات[، مواد تجميل، مستحضرات العناية بالتجميل، مستحضرات إزالة 

الطالء، زيت الالفندر، ملطفات ألغراض تجميلية، مواد تنظيف ألغراض منزلية، مناديل مبللة 
معطرة للتنظيف، مستحضرات إلزالة التكتالت من أنابيب الصرف، صودا الغسيل، للتنظيف، 

زيوت ألغراض التنظيف، كريمات الصقل، ورق الصقل، أحجار الصقل، شمع  محلول الصودا،

الصقل، منتجات العناية من البولي إستر، أوراق عطرية مزيج من أوراق الورود والتوابل 
]عطور[، مستحضرات التنظيف الجاف، لحاء الكالجة للغسيل، مستحضرات التبخير 

األمامي، مستحضرات تنظيف لخطوط  ]معطرات[، أعواد البخور، سوائل تنظيف الزجاج

الوقود، مستحضرات تنظيف ألسقف السيارات، زيت الورد، مستحضرات إزالة الصدأ، أمونيا 
]قلوي متطاير[ ]منظف[، ورق الرمل، كاشطات، ورق كاشط، مواد كاشطة، صنفرة، قماش 

بو، الصنفرة، ورق الصنفرة، قماش رملي للصنفرة، شمع الخياطين، كريم الحذاء، شام

تربينات ]زيوت طيارة[، تربينتين لمناديل إزالة الشحوم المشبعة بملطفات تجميلية، هالم 
النفط ألغراض تجميلية، رماد بركاني للتنظيف، شمع غسيل المالبس، زيوت عطرية من 

 الليمون.

Priority claim:  Claim Country: DE 

Claim No.: 302019103966 
Claim Date: 27/03/2019 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 302019103966رقم االدعاء: 
 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Meguin GmbH & Co. KG 
Mineraloelwerke 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي مينيرالويلويرك .ميغوين جي ام بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rodener Str. 25, 66740 Saarlouis, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  سارلويس، ألمانيا 66740، 25رودينر اس تي ار. 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167208 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167208 الصنف 
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  WISDOM  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toothpaste, dentifrices and mouthwashes; non-medicated 
preparations for the care of the teeth and gums; breath 

fresheners; preparations for cleaning dentures; oral hygiene 
preparation; disclosing tablets; mouthwashes (non medical), 
mouthwash preparations (non medicated) for oral hygiene 

purposes, disclosing tablets for personal use in indicating tartar 
on the teeth; tooth stain erasers; chewing gum for cosmetic 
purposes; cosmetic teeth whitening products. 

معجون أسنان ومنظفات األسنان وغسول الفم ؛ المستحضرات غير الطبية للعناية باألسنان 
المستحضرات لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية؛ مستحضرات واللثة؛ معطرات رائحة الفم؛ 

النظافة للفم؛ األقراص الكاشفة؛ غسوالت الفم )غير الطبية( ومستحضرات غسول الفم )غير 
الطبية( لغايات تنظيف الفم واألقراص الكاشفة لالستخدام الشخصي للتأشير لمستوى التكلس 

ستخدامات تجميلية؛ المنتجات التجميلية لتبييض على األسنان؛ ماسحات بقع األسنان؛ العلكة ال

 األسنان.

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Wisdom Toothbrushes 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: ليميتد ويزدام توثبراشيز

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Silk Mill, Haverhill, Suffolk, CB9 8DT, 
United Kingdom 

دي تي،  المملكة 8 9ذا سيلك ميل، هافيرهيل، سوفولك، سي بي
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167405 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167405 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hair shampoos; facial cleansing milk; make-up removing 
preparations; cotton wool for cosmetic purposes; essential oils; 

cosmetics; dentifrices; incense; nail varnish; cosmetic kits; 

شامبو شعر، حليب منظف للوجه، مستحضرات إزالة المكياج، ، غزل قطني لغايات التجميل، 
ء أظافر، أطقم ادوات زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، منظفات أسنان، بخور، طال

 التجميل.

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: ZHEJIANG MAKEOVER 
BIOTECH CO., LTD. 

التسجيل: اسم طالب .، ليمتد.زهيجيانغ ميكوفر بايوتيك كو  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address HEPANSHAN, CHENGXI JIEDAO, YIWU,  
ZHEJIANG, CHINA 

 عنوان طالب التسجيل  زهيجيانغ، الصينهيبانشان، تشينغشي جيداو،  وايو، 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167545 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167545 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Abrasives; bleaching preparations [decolorants] for household 

purposes; chemical cleaning preparations for household 
purposes; cleaning preparations; cosmetics; degreasers, other 
than for use in manufacturing processes; descaling 

preparations for household purposes; detergents, other than for 
use in manufacturing operations and for medical purposes; 
floor wax; laundry preparations; lotions for cosmetic purposes; 

perfumery; polishing preparations; shining preparations 
[polish]; furbishing preparations; scouring solutions; soap; 
stain removers; toiletry preparations. 

مواد كشط، مستحضرات التبييض) مبيضات( لالستخدامات المنزلية ، مستحضرات التنظيف 

الكيميائية لالستخدمات المنزلية، مستحضرات التنظيف، مستحضرات التجميل، مزيالت 
لالستخدمات الدهون بخالف المستخدمة في عمليات التصنيع، مستحضرات إزالة الترسبات 

المنزلية، المنظفات بخالف المستخدمة بعمليات التصنيع و الغايات الطبية، شمع األرضيات، 

مستحضرات غسيل المالبس، مرطبات غسول )لوشن( لغايات التجميل، العطور، مستحضرات 
الصقل، مستحضرات التلميع )صقل(، مستحضرات التلميع، محاليل التطهير، صابون، مزيالت 

 ستحضرات الزينة.البقع، م

Special condition:  Claiming green and grey colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األخضر والرمادي 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: ABG BIOTECH HOLDING, 
S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.ايه بي جي بيوتيك هولدينغ، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C/ Jundiz, 26, Polig. Ind. de Jundi,   01015 
Vitoria-Gasteiz, Alava, Espana 

 01015جوندي ، بوليج، أي إن دي. دي 26سي/ جونديز، 
 جاستيز، أالفا، إسبانيا-فيكتوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167596 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167596 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dentifrices; toothpaste; tooth gel; mouthwash, ,منظفات االسنان؛ معجون األسنان؛ جل األسنان؛ غسوالت الفم 

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

with the application. 

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

Date of 08/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2019  

Applicant Name: Colgate-Palmolive 
Company 

 اسم طالب التسجيل: بالموليف كومباني-كولجيت

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Park Avenue,  New York, New York 
10022, USA 

، الواليات 10022بارك افينيو، نيويورك، نيويورك  300
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167342 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167342 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dentifrices; toothpaste; tooth gel; mouthwash,  االسنان؛ معجون األسنان؛ جل األسنان؛ غسوالت الفم,منظفات 

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

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

 

Date of 08/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2019  

Applicant Name: Colgate-Palmolive 
Company 

 اسم طالب التسجيل: بالموليف كومباني-كولجيت

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Park Avenue,  New York, New York 
10022, USA 

، الواليات 10022بارك افينيو، نيويورك، نيويورك  300
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  الفكريه سابا وشركاهم للملكيه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167343 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167343 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, also for beauty and skin care; preparations and 
substances for the conditioning, care, protection and 

appearance of the skin, body, face and hair; cosmetics and skin 
care products for the prevention of sunburn; sun-tan and sun-
screening preparations., 

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة؛ مستحضرات ومواد تنعيم والعناية بـ وحماية البشرة 
تجات العناية بالبشرة لمنع حروق والجسم والوجه والشعر؛ مستحضرات التجميل ومن

 الشمس؛ مستحضرات التسمير والوقاية من الشمس.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018015153 
Claim Date: 25/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018015153رقم االدعاء: 

 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. اسم طالب التسجيل: .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  تي اي هيرلين، هولندا 6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167371 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167371 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, also for beauty and skin care; preparations and 
substances for the conditioning, care, protection and 
appearance of the skin, body, face and hair; cosmetics and skin 

care products for the prevention of sunburn; sun-tan and sun-
screening preparations. 

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة؛ مستحضرات ومواد تنعيم والعناية بـ وحماية البشرة 
والجسم والوجه والشعر؛ مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة لمنع حروق 

 ية من الشمس.الشمس؛ مستحضرات التسمير والوقا

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018015160 
Claim Date: 25/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 018015160رقم االدعاء: 
 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. اسم طالب التسجيل: .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  تي اي هيرلين، هولندا 6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167403 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  167403 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery; eau de Cologne; eau de toilette; essential oils; 

deodorants for personal use; perfumed skin lotions; perfumed 
soap; bath salts; bath oils; bath and shower gels; shampoos; 
cosmetic cream; beauty gels; powders and lotions for face, 

body and hands; shaving gel; shaving cream; aftershave balm; 
pre-shave and after-shave lotions; incense; potpourris; room 
fragrances; refills for electric room fragrance dispensers; air 

fragrancing preparations; air fragrance reed diffuser, 

العطرية؛ مزيالت الروائح المواد العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ ماء الزينة المعطر؛ الزيوت 

الكريهة لالستخدام الشخصي؛ غسول البشرة المعطر؛ الصابون العطري؛ أمالح االستحمام؛ 
زيوت االستحمام؛ جل االستحمام واالغتسال؛ الشامبو؛ كريم التجميل؛ جل التجميل؛ المساحيق 

لحالقة؛ لوشن ما واللوشن للوجه والجسم واليدين؛ جل الحالقة؛ كريم للحالقة؛ بلسم ما بعد ا

قبل ومابعد الحالقة؛ البخور؛ الورد المجفف؛ معطرات الغرف؛ عبوات تستخدم لناشرات 
 الطيب الكهربائية داخل الغرف؛ مستحضرات تعطير الجو ؛ ناشرات معطرات الجو,

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

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

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: ACQUA DI PARMA S.R.L. اسم طالب التسجيل: .ال.ار.اكوا دي بارما اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Ripamonti 99, 20141 Milano, Italy  عنوان طالب التسجيل  ميالنو، ايطاليا 20141، 99فيا ريبامونتي 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167376 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167376 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gel eye masks; toiletry bags sold filled with non-medicated 
toiletry preparations, namely, toothpaste, toothbrush, 
mouthwash, soap, lotion, shampoo, hair conditioners, and 

disposable razors, clippers, nail files, scissors, eyeglass 
cleaner, deodorant; pre-moistened cosmetic wipes; travel 
amenity kits comprising personal care items in the nature of 

non-medicated toiletries; refreshing face spritzes; cosmetic 
masks; lip balm. 

المباعة مليئة بمستحضرات الزينة غير الدوائية ، أي، أقنعة العين الهالمية،أكياس الزينة 
معجون األسنان ، فرشاة األسنان ، غسول الفم ، الصابون ، المرطب ، الشامبو ، بلسم الشعر 
، شفرات الحالقة التي يمكن التخلص منها ، مقلمات الظافر ، مبرد األظافر ، المقص ، منظف 

بقا للتجميل ،مجموعات أدوات السفر التي تشتمل النظارات ، مزيل العرق ،مناديل مبللة مس
على مستلزمات العناية الشخصية في طبيعة مستحضرات الزينة غير الطبية ،بخاخ منعش 

 للوجه ، أقنعة للتجميل،بلسم الشفة.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,680 
Claim Date: 25/07/2019 

 USبلد االدعاء:  االدعاء بحق االولوية:

 88/536,680رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name : Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167598 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167598 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toilet water; hair conditioners; make-up powder; hair dyes; 
colorants for toilet purposes; cosmetics; cosmetic creams; 
deodorants for human beings or for animals; hair spray; 

cleansing milk for toilet purposes; after-shave lotions; hair 
lotions; lotions for cosmetic purposes; lip glosses; mascara; ; 
beauty masks; eyebrow pencils; cosmetic pencils; decorative 

transfers for cosmetic purposes; cosmetic kits; oils for toilet 
purposes; essential oils; oils for cosmetic purposes; pomades 
for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
cosmetic preparations for baths; collagen preparations for 

cosmetic purposes; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; bath preparations, 
not for medical purposes; hair waving preparations; cosmetic 

preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for 
skin care; depilatory preparations; perfumery; antiperspirants 
[toiletries]; nail care preparations; make-up removing 

preparations; lacquer-removing preparations; color-removing 
preparations; perfumes; lipsticks; air fragrancing preparations; 
tissues impregnated with make-up removing preparations; 

shaving soap; cakes of toilet soap; soap; antiperspirant soap; 
deodorant soap; shampoos; dry shampoos; nail polish; talcum 
powder, for toilet use; cosmetic dyes; tissues impregnated with 

cosmetic lotions; make-up; false nails; massage gels, other than 
for medical purposes; balms, other than for medical purposes; 
toiletry preparations. 

ماء الزينة المعطر، بلسم )ملطف( للشعر، مساحيق )بودرة( مكياج، صبغة الشعر، أصباغ 
( لغايات الزينة، مستحضرات التجميل،كريمات للتجميل، مزيالت روائح لإلستعمال )ملونات

البشري أو إلستعمال الحيوانات، رذاذ )سبراي( لتثبيت للشعر،  حليب منظف لغايات الزينة، 

لوشن ما بعد الحالقة، لوشن للشعر، لوشن )غسول( لغايات التجميل، ملمعات الشفاة، 
للتجميل، أقالم حواجب، أقالم للتجميل، الصور المنقولة التزيينية  المسكارا، ماسكات )أقنعة(

لغايات التجميل، أطقم مستحضرات االتجميل، زيوت لغايات الزينة، زيوت عطرية، زيوت 

لغايات التجميل، مراهم لغايات التجميل، مستحضرات التسمير )مستحضرات التجميل(، 
ات الكوالجين لغايات التجميل،  مستحضرات التجميل لغايات االستحمام، مستحضر

مستحضرات االستحمام واالغتسال للغايات الصحية الشخصية أو لغايات إزالة العرق )مواد 
تواليت(، مستحضرات األستحمام لغايات غير الطبية، مستحضرات لتمويج الشعر، 

مستحضرات التجميل لغايات التنحيف، مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات 
إزالة الشعر، المواد العطرية، مضادات العرق )لغايات الزينة(، مستحضرات العناية باألظافر، 
مستحضرات إزالة المكياج،  مستحضرات إزالة الطالء، مستحضرات إزالة األلوان، العطور، 

أقالم الحمرة،  مستحضرات تعطير الجو،  مناديل مشربة بمستحضرات إزالة المكياج، صابون 
قطع الصابون للزينة والحمام، الصابون، صابون مضاد للعرق، صابون مزيل للعرق، للحالقة، 

شامبو، الشامبو الجاف، طالء األظافر، بودرة )مسحوق( التلك ألغراض الزينة، أصباغ 

لغايات التجميل، مناديل مشبعة بلوشن للتجميل، المكياج، األظافر الزائفة، جل للمساج 
غراض الطبية، مراهم عطرية غير المستخدمة لألغراض الطبية، )التدليك(غير المستخدمة لأل
 مستحضرات أدوات الزينة.

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: H.S.A. HAIR STYLING 
APPLICATIONS S.P.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .ابليكيشنز اسهير ستايلينج  .ايه .اس .اتش

Nationality     :  ITALY جنسية الطالب إيطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA DEI CARANTANI 1, 21100 VARESE, 
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  فاريسي، إيطاليا 21100، 1كارانتاني فيا دي 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167254 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167254 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics,Cosmeticproducts, Soaps; Perfumery.  مستحضرات تجميل،مواد تجميل،صابون،عطور وزيوت عطرية 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours degrees-black,green,yellow and brown , 

according to the printfiled with the application.    

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد  بدرجات االلوان التالية  ، األسود، 
 ضر،االصفر والبني وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلباالخ

 

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Rabie ahmad lutfi Ayesh / 
Spring and Autumn 
Trading Establishment 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة الربيع و الخريف  /ربيع احمد لطفي عايش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Sweifieh, P.O.Box: 851440, 11185 :عنوان طالب التسجيل  11185, 851440الشارع عمان/الصويفية/ ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 851440 -11185 Amman/Sweifieh   ليغعنوان التب الشارع عمان/الصويفية/  11185 -851440ص.ب  

Trademark 167216 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167216 الصنف 
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  PALMOLIVE FEEL GLOW  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Personal care products; toiletries and cosmetics; soaps, body 
wash, shower and bath products, shower gels, bath oils, bath 
foam, bar soap and liquid hand soap; body and skin oils, lotions 

and creams; hair care products, shampoos, conditioners, hair 
lotions and gels. 

الجسم  منتجات العناية الشخصية؛ مواد الزينة ومستحضرات التجميل؛ الصابون وغسول
ومنتجات االغتسال واالستحمام وجل االغتسال وزيوت االستحمام ورغوات االستحمام 

والصابون الصلب وصابون األيدي السائل؛ زيوت الجسم والبشرة واللوشن والكريمات؛ مواد 

 العناية بالشعر والشامبو ومستحضرات الترطيب ولوشن وجل الشعر

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: Colgate-Palmolive 
Company 

 اسم طالب التسجيل: بالموليف كومباني-كولجيت

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Park Avenue,  New York, New York 
10022, USA 

، الواليات 10022بارك افينيو، نيويورك، نيويورك  300
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 167516 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167516 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics. .مواد التجميل 

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: Sami Mousa Mohammad 
Al Qawasmi 

 اسم طالب التسجيل: سامي موسى محمد القواسمي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Irbid, P.O.Box: 921100, 11192  عنوان طالب التسجيل  11192, 921100اربد  ، ص.ب: -األردن 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167552 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  167552 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

creamy powder for babies بودرة كريمية لألطفال 

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 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 والوصفية والرسم العام بمعزل عن العالمه

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: Mohammad Nezar 
Mohammad Faza  

 اسم طالب التسجيل: محمد نزار محمد فزع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tabarbour -street Dia'a Al din Al Hakari , 
P.O.Box: 967, 11947 

 عنوان طالب التسجيل  11947, 967طبربور شارع ضياء الدين الهكاري   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 967 -11947 Tabarbour -street 

Dia'a Al din Al Hakari  

ليغعنوان التب طبربور شارع ضياء الدين الهكاري  11947 -967ص.ب    

Trademark 167433 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167433 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air fresheren ,furniture polish wet wps (non medicated)  مناديل مبللة ليست لالستخدام الطبي -ملمع اثاث -ملطف جو 

Date of 07/10/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Ibrahim Mohammad 
Ibrahim al shalfawi  

 اسم طالب التسجيل: ابراهيم محمد ابراهيم الشلفاوي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -muqabllin , P.O.Box: 922789, 
11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 922789المقابلين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 922789 -11192 amman -

muqabllin  

ليغعنوان التب المقابلين -عمان  11192 -922789ص.ب    

Trademark 167271 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167271 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

creams & cosmetics   كريمات ومواد تجميل 

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

Applicant Name: Al Jawhari & Zaidan 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الجوهري وزيدان 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ibn mada 'a street amman , P.O.Box: 
17214, 11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17214ش ابن مضاء عمان   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 17214 -11195 ibn mada 'a street 

amman  

ليغعنوان التب ش ابن مضاء عمان -عمان  11195 -17214ص.ب    

Trademark 167447 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167447 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cleaning preparation, cosmetics preparation, creams, 
Depilatories, jelly petroleum cosmetics, air fragrancing , 

Laundry preparations, fabric softeners, tissues impregnated 
With cosmetics, perfumes, shampoos, scouring solution, Soap, 
balms. 

مستحضرات تنظيف,مستحضرات تجميل، كريمات , مزيالت شعر فازلين الغراض التجميل 
شة، مناديل مشربة بغسوالت معطر جو، مستحضرات للغسيل والكي ملين لالقم

 تجميلية،عطور،. شامبو ،محاليل جلي ، صابون ، بلسم.

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name:  Alaa Abl Jaber 
Mohammad/Dibaj Est .For 
Cleaning Markting And 

Trarding 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة ديباج لتسويق وتجارة مواد التنظيف/عالء عادل جابر محمد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ madaba street   , P.O.Box: 186, 

11831 

 عنوان طالب التسجيل  11831, 186عمان/شارع مادبا    ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 186 -11831 Amman/ moqableen     ليغعنوان التب عمان/ المقابلين  11831 -186ص.ب  

Trademark 167301 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167301 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics  مستحضرات تجميل 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

Applicant Name: Fahmi ( Mohammad Ali ) 
Abdallah Al Qawasmi  

 اسم طالب التسجيل: عبد هللا القواسمي )محمد علي (فهمي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swifiya , P.O.Box: 851968, 11185  851968السوق التجاري   ، ص.ب: -الصويفية -عمان ,
11185 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 851968 -11185 amman -swifiya    السوق  -الصويفية -عمان  11185 -851968ص.ب

 التجاري 

ليغعنوان التب  

Trademark 167461 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  167461 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

charcoal  fuel   فحم  وقود 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use the general and descriptive words  separately 
from the mark. 

المطلق باستعمال الكلمات العامة و التنازل: إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق 

 الوصفية بمعزل عن العالمة

 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Al Mazaj Alali for 
molasses production Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: المزاج العالي النتاج المعسل

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, P.O.Box: 1274, 11947  ،  عنوان طالب التسجيل  11947, 1274ص.ب:عمان 

Applicant for 

Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 

Amman 

 11123 -231509ص.ب طارق أبوستة للملكية الفكرية 

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167556 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167556 الصنف 
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   AVREX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor oils; lubricating oils, ,زيوت المحركات؛ زيوت التشحيم 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل: اكسون موبيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, USA 

بوليفارد، ارفينغ،  تكساس الس كوليناس  5959

 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167399 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167399 الصنف 
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   MOBILGREASE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Greases, ,الشحوم 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل: اكسون موبيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167400 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167400 الصنف 
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   SHC  

   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Lubricants; lubricating oils; greases; engine oils, ,المزلقات؛ زيوت التشحيم؛ الشحوم؛ زيوت المحركات 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل: اكسون موبيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167386 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167386 الصنف 
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   MEGUIN  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Industrial oils and greases; Lubricants; Dust absorbing, wetting 
and controlling compositions; Fuels including motor spirit; 
Lighting fuel; Candles and wicks for lighting; Industrial oils and 

greases including Automotive engine oils, lubricants being gear 
oils, hydraulic oils; Compressor oils [no food oils or edible fats 
or essential oils]; Corrosion penetrating oils; Industrial contact 

oils and industrial contact greases; Lubricants, namely bonding 
lacquer, not chemical; Additives for oils and non-chemical 
additives for propellant [in particular petrol and diesel]; Non-

chemical additives for industrial greases, industrial oils, engine 
oils, transmission oils, compressor oils and hydraulic oils; Oils 
for paints; Benzene fuel; Petrol; Ethanol [fuel]; Diesel oil; 

Gasoline [fuel]; Fuel; Mineral fuel; Non- chemical fuel additives; 
Industrial oil; Petroleum, raw or refined; Lubricating grease; 
Peat [fuel]. 

زيوت وشحوم صناعية، مواد تزليق، تركيبات امتصاص الغبار، وتبليله والتحكم فيه، وقود 
مشتمل على وقود محركات، وقود اإلضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة، زيوت وشحوم صناعية 
مشتملة على زيوت محركات السيارات، مواد تزليق تعمل كزيوت تشحيم، زيوت هيدروليكية، 

زيوت الضاغط ]ليست زيوت طعام أو دهون صالحة لألكل أو زيوت عطرية[، زيوت مخترقة 
ة وشحوم احتكاك صناعية، مواد تزليق، تحديًدا طالء اإللصاق، للتآكل، زيوت احتكاك صناعي

ليست كيميائية، مواد مضافة للزيوت ومواد مضافة غير كيميائية للداسر ]تحديًدا النفط 

والديزل[، مواد مضافة غير كيميائية للشحوم الصناعية، والزيوت الصناعية، وزيوت 
لزيوت الهيدروليكية، زيوت للدهانات، المحركات، وزيوت ناقل الحركة، وزيوت الضاغط وا

وقود البنزين، البترول، إيثانول ]وقود[، زيت الديزل، جازولين ]وقود[، وقود، وقود معدني، 

مواد مضافة للوقود غير كيميائية، زيت صناعي، نفط، خام أو مكرر، شحوم تزليق، خث 
 ]وقود[.

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302019103966 
Claim Date: 27/03/2019 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 302019103966رقم االدعاء: 

 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Meguin GmbH & Co. KG 
Mineraloelwerke 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي مينيرالويلويرك .ميغوين جي ام بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rodener Str. 25, 66740 Saarlouis, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  سارلويس، ألمانيا 66740، 25رودينر اس تي ار. 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167206 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167206 الصنف 
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   MOBIL EV  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Lubricants for electric vehicles, ,زيوت التشحيم للمركبات الكهربائية 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: Exxon Mobil Corporation اسم طالب التسجيل: اكسون موبيل كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167367 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167367 الصنف 
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Bird Charcoal  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

charcoal الفحم 

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

Applicant Name: Husni Refat Kamel Al 
Zubaidi 

طالب التسجيل: اسم حسني رفعات كامل الزبيدي   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -al zubaidi complex, P.O.Box: 9192, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 9192التجاري  ، ص.ب:محمع الزبيدي -اربد 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 9192 -11512 irbid -al zubaidi 

complex 

ليغعنوان التب محمع الزبيدي التجاري-اربد  11512 -9192ص.ب    

Trademark 167224 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167224 الصنف 
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 فحم الطير   
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

charcoal الفحم 

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

Applicant Name: Husni Refat Kamel Al 
Zubaidi 

 اسم طالب التسجيل: حسني رفعات كامل الزبيدي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -al zubaidi complex, P.O.Box: 9192, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 9192محمع الزبيدي التجاري  ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 9192 -11512 irbid -al zubaidi 

complex 

ليغعنوان التب محمع الزبيدي التجاري-اربد  11512 -9192ص.ب    

Trademark 167225 Class 4 4 العالمة التجاريةرقم  167225 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scented candles; candles, ,الشموع المعطرة؛ الشموع 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in blue color according to the print filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األزرق وذلك بموجب 

 النموذج المودع مع الطلب.

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: ACQUA DI PARMA S.R.L.  اسم طالب التسجيل: .ال.ار.اساكوا دي بارما 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Ripamonti 99, 20141 Milano, Italy  عنوان طالب التسجيل  ميالنو، ايطاليا 20141، 99فيا ريبامونتي 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167377 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167377 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automotive lubricants; automotive greases; transmission fluid; 
motor oil. 

 مواد لتشحيم السيارات؛  شحوم السيارات؛ سوائل نقل الحركة؛ زيت المحركات.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167535 Class 4 4 التجاريةرقم العالمة  167535 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

  a pharmaceutical prepration to traet constipation and clear the 
bowel. It can be used in the relief of occasional constipation) _ 

“ere bowel cleansing is required, such as prior to your 
endoscopy, bowel surgery or X-ray examination. 

اإلمساك وتفريغ األمعاء. ويمكن استخدامه في تخفيف اإلمساك مستحضر صيدالني تخفيف 
في بعض األحيان وعندما يكون تفريغ األمعاء مطلوبا مثل : قبل التنظير ء وقبل جراحة 

 األمعاء أو الفحص باألشعة السينية.

Date of 12/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2018  

Applicant Name: philadelphia 
pharmaceutical industries 
co 

 اسم طالب التسجيل: شركة فالدلفيا لصناعة االدويه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab/king abdallah al thani city, P.O.Box: 
276, 11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 276سحاب/مدينة الملك عبدهللا الثاني  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 276 -11512 amman   ليغعنوان التب عمان/ش عبدهللا غوشه 11512 -276ص.ب  

Trademark 167310 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167310 الصنف 
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CIPROCINسيبروسين    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicine as an Eye /Ear Drods  دواء قطرة للعين واالذن 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries  

 اسم طالب التسجيل: خ .م.شركة عمان للصناعات الدوائية ش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind.Estatte-Sahab Jordan, 
P.O.Box: 89, 11512 

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية، سحاب االردن  ، 
 11512, 89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II 

Ind.Estatte-Sahab Jordan 

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية،  11512 -89ص.ب  

 سحاب االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167285 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167285 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medicinal roots , medicinal herbs & royal jelly , vitamin 
preparations & dietary supplement , veterinary & 

pharmaceutical preparations , baby food , food preparations 
(dietetic) adapted for medicinal purposes  

جذور دوائية ، اعشاب دوائية و هالم ملكي ،مستحضرات فيتامينية و مكمالت غذائية ، 
مستحضرات بيطرية و مستحضرات صيدالنية ، اغذية اطفال ، مستحضرات غذائية حمية 

 صصة لغايات طبية مخ

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: al Antari & Allam 
Sulaiman company  

 اسم طالب التسجيل: شركة العنتري وعالم سليمان 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -North Marka -Fuheis st, P.O.Box: 
15028, 11134 

, 15028الفحيص   ، ص.ب:شارع -ماركا الشمالية -عمان 
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 15028 -11134 Amman -North 

Marka -Fuheis st 

شارع -ماركا الشمالية -عمان  11134 -15028ص.ب  

 الفحيص 

ليغعنوان التب  

Trademark 167306 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167306 الصنف  
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   CALQUENCE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology, 

 المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في طب األورام,

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: AstraZeneca AB اسم طالب التسجيل: استرازينيكا ايه بي 

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SE-151 85 Sodertalje, Sweden. عنوان طالب التسجيل  ، سودرتالجي، السويد.85 151 -اس اي 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167378 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167378 الصنف 
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   OLMATRIO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparation in the field of cardiovascular 
diseases. 

 المستحضرات الصيدالنية في مجال أمراض القلب واألوعية الدموية.

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Merck KGaA اسم طالب التسجيل: ميرك كيه جي ايه ايه 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Frankfurter Strasse 250,  D-64293 

Darmstadt, Germany 

 عنوان طالب التسجيل  دارمشتات، المانيا 64293 -،دي 250فرانكفورتر شتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167457 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167457 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dietary Supplements for Humans  مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 

Special condition:  The mark is indicated in white, blue, dark 
green, red, yellow and gray colors, as shown in the form filed 
with the trademark registrar. 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة باالوان االبيض و االزرق و االخضر الغامق و االحمر و 
 االصفر و الرمادي كما هو في النموذج المودع لدى مسجل العالمة التجارية 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
(ozonpharma بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Corporation Mohammad 
Khalil for trading  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة محمد خليل لتجارة المكمالت الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -al naseem Traffic signal - Adnan al 
gmoud Building , P.O.Box: 1097, 21110 

, 1097بناية عدنان الحمود   ، ص.ب:-اشاره النسيم  -اربد 
21110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1097 -21110 irbid -al naseem 

Traffic signal - Adnan al gmoud Building  

بناية عدنان -اشاره النسيم  -اربد  21110 -1097ص.ب  

 الحمود 

ليغعنوان التب  

Trademark 167308 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167308 الصنف 
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  XTEND  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dietary and nutritional supplements المكمالت الخاصة بالحمية والمكمالت الغذائية 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Scivation, Inc. اسم طالب التسجيل: .سايفيشين، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 

77807, USA 

، 77807اس. تراديشينز درايف، بريان، تكساس  3891

 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167267 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167267 الصنف 
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  CUTIMED  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plasters; bandaging material; dressings; wound dressings; 

wound coverings; medical skin care preparations; disinfectants. 

لصقات الجروح؛ مواد التضميد؛ الضمادات؛ ضمادات للجروح؛ أغطية الجروح؛ مستحضرات 

 العناية بالبشرة الطبية؛ المطهرات

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: BSN medical GmbH اسم طالب التسجيل: بي اس ان ميديكال  جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quickbornstrasse 24,  D-20253 Hamburg, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هامبورغ، المانيا 20253-،دي24كويكبورنشتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167527 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167527 الصنف 
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  SEACOD KIDS ACTIV  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food supplement for medical use, vitamins. .المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي، الفيتامينات 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: SANOFI INDIA LIMITED اسم طالب التسجيل: سانوفي انديا ليميتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sanofi House, CTS No.117-B, L&T 

Business Park, Saki Vihar Road, Powai, 
Mumbai 400072, Maharashtra, India 

بي، ال اند تي بيزنيس -117سانوفي هاوس، سي تي اس رقم 

، 400072بارك، ساكي فيهار رود، بواي، مومباي 
 ماهاراشترا، الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167525 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167525 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, 

oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, cerebral, vascular, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related 

diseases and disorders; food supplements for medical use; 
protein dietary supplements; mineral food supplements; 
nucleotides; nucleotides with vitamins; nutraceutical 
preparations for therapeutic purposes and for use as dietary 

supplements., 

المنتجات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الفيروسية واأليضية وأمراض الغدد 
عائية والقلبية الرئوية والتناسلية الصماء والجهاز العضلي الهيكلي واألمراض القلبية الو

البولية والخلل في الوظائف الجنسية واألورام والكبد والعيون والجهاز التنفسي والعصبي 

والدماغي والوعائي والجهاز الهضمي واألمراض الهرمونية والجلدية واألمراض 
الطبي؛ مكمالت واالضطرابات النفسية المتعلقة بالجهاز المناعي؛ مكمالت الغذاء لالستخدام 

الحمية الغذائية البروتينية؛ المكمالت الغذائية المحتوية على معادن؛ المكمالت الغذائية 

المعدنية؛ النيوكليوتيدات مع الفيتامينات؛ المستحضرات الغذائية لألغراض العالجية 
 والمستخدمة كمكمالت غذائية.,

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in grey and orange according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان السكني والبرتقالي وذلك 

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: FERRER NTERNACIONAL, 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.فيرير انترناسيونال، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Gran Via de Carlos III, 94  08028 
Barcelona  ,Spain  

برشلونة،  08028    94، 111جران فيا دي كارلوس  
 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167341 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167341 الصنف 
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  WISDOM  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated preparations for use in dental hygiene; medicated 

mouthwashes; chewing gum (medicated); medicated 
toothpaste. 

المستحضرات الطبية المستخدمة لتنظيف األسنان؛ غسوالت الفم الطبية؛ العلكة )طبية(؛ 

 معجون أسنان طبي.

Date of 04/07/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Wisdom Toothbrushes 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: ويزدام توثبراشيز ليميتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Silk Mill, Haverhill, Suffolk, CB9 8DT, 
United Kingdom 

دي تي،  المملكة 8 9ذا سيلك ميل، هافيرهيل، سوفولك، سي بي
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167406 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167406 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations. Reagents and diagnostic 

preparations for medical purposes; diagnostic preparations for 
clinical or medical laboratory use; chemical preparations for 
pharmaceutical or medical purposes; chemical 

pharmaceuticals. Diagnostic products for medical or veterinary 
purposes. 

المستحضرات الصيدالنية؛ الكواشف والمستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية؛ 

الطبية؛ المستحضرات  المستحضرات التشخيصية لالستخدامات السريرية أوالمخبرية
الكيميائية لألغراض الصيدالنية أو الطبية؛ المستحضرات الصيدالنية الكيميائية؛ المنتجات 

 التشخيصية لألغراض الطبية أو البيطرية.

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018015153 
Claim Date: 25/01/2019 

 EU االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء:

 018015153رقم االدعاء: 
 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. اسم طالب التسجيل: .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي 

Nationality     : NETHERLANDS الطالبجنسية  هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  تي اي هيرلين، هولندا 6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167401 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167401 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations. Reagents and diagnostic 

preparations for medical purposes; diagnostic preparations for 
clinical or medical laboratory use; chemical preparations for 
pharmaceutical or medical purposes; chemical 

pharmaceuticals. Diagnostic products for medical or veterinary 
purposes. 

المستحضرات الصيدالنية؛ الكواشف والمستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية؛ 

خدامات السريرية أوالمخبرية الطبية؛ المستحضرات المستحضرات التشخيصية لالست
الكيميائية لألغراض الصيدالنية أو الطبية؛ المستحضرات الصيدالنية الكيميائية؛ المنتجات 

 التشخيصية لألغراض الطبية أو البيطرية.

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018015160 
Claim Date: 25/01/2019 

 EUبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 

 018015160رقم االدعاء: 
 25/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: DSM IP Assets B.V. اسم طالب التسجيل: .في.دي اس ام  آي بيه اسيتس  بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 

Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  تي اي هيرلين، هولندا 6411، 1هيت اوفرلون 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167404 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167404 الصنف 
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   ELLA’S KITCHEN  
   

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Baby food; Food for babies; Powdered milk for babies, ,اغذية الرضع؛ أطعمة لألطفال الرضع؛ حليب مجفف لألطفال 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Ella’s Kitchen (IP) Limited  اسم طالب التسجيل: ليمتد )آي بيه(االز كيتشن 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ella's Barn, 22 Greys Green Farm, 

Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, 
RG9 4QG, United Kingdom 

 -اون -جريز جرين فارم، روذرفيلد جريز، هينلي 22االز بارن، 

 كيو جي،  المملكة المتحدة4 9ثيمس، آر جي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167347 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167347 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicine as Eye Drops  دواء قطرة للعين 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

 اسم طالب التسجيل:  .خ.م.شركة عمان للصناعات الدوائية ش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind .Estatte-Sahab , 
amman, P.O.Box: 89, 11512 

سحاب  ، عمان  ، -مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية 
 11512, 89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II Ind 

.Estatte-Sahab  

-مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  11512 -89ص.ب  

 سحاب 

ليغعنوان التب  

Trademark 167289 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167289 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medical herbs  اعشاب طبية 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

 اسم طالب التسجيل:  .خ.م.شركة عمان للصناعات الدوائية ش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind .Estatte-Sahab , 
amman, P.O.Box: 89, 11512 

سحاب  ، عمان  ، -مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية 
 11512 ,89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II Ind 

.Estatte-Sahab  

-مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  11512 -89ص.ب  

 سحاب 

ليغعنوان التب  

Trademark 167290 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167290 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 product as Metered Dose Nasal Spray  دواء على شكل بخاخ لالنف محدد الجرعة 

 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

 اسم طالب التسجيل:  .خ.م.الدوائية ششركة عمان للصناعات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind .Estatte-Sahab , 
amman, P.O.Box: 89, 11512 

سحاب  ، عمان  ، -مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية 
 11512, 89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II Ind 

.Estatte-Sahab  

-مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  11512 -89ص.ب  

 سحاب 

ليغعنوان التب  

Trademark 167286 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167286 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicine as Oral Drops  دواء قطرة في الفم 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

 اسم طالب التسجيل:  .خ.م.شركة عمان للصناعات الدوائية ش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind .Estatte-Sahab , 
amman, P.O.Box: 89, 11512 

سحاب  ، عمان  ، -مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية 
 11512 ,89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II Ind 

.Estatte-Sahab  

-مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  11512 -89ص.ب  

 سحاب 

ليغعنوان التب  

Trademark 167288 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167288 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparation for destroying lice in the hair.  مستحضرات للقضاء على القمل في الشعر 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

 اسم طالب التسجيل:  .خ.م.للصناعات الدوائية ششركة عمان 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address King Abdullah II Ind .Estatte-Sahab , 
amman, P.O.Box: 89, 11512 

سحاب  ، عمان  ، -مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية 
 11512, 89ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II Ind 

.Estatte-Sahab  

-مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  11512 -89ص.ب  

 سحاب 

ليغعنوان التب  

Trademark 167287 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167287 الصنف 
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PIXAREM 
 

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Contrast media used in the field of magnetic resonance imaging 
(MRI). 

 مواد التباين المستخدمة في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي )إم أر أي(.

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 19 4 517 732 
Claim Date: 22/01/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 732 517 4 19رقم االدعاء: 
 22/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Guerbet اسم طالب التسجيل: جيربيت 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15, rue des Vanesses  93420 VILLEPINTE, 

France 

 عنوان طالب التسجيل  فيليبنتي، فرنسا 93420، رو ديس فانيسيس 15

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167587 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167587 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Injectable pharmaceutical preparations for the treatment of 
enzyme deficiency 

 المستحضرات الصيدالنية القابلة للحقن لعالج نقص اإلنزيمات

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: GENZYME 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: جينزايم كوربوريشين

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 50 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA 

، الواليات 02142بيني ستريت، كامبريدج، ماساتشوستس  50
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167537 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167537 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of Fabry disease 

 المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج داء فابري

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: GENZYME 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: جينزايم كوربوريشين

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 50 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA 

، الواليات 02142بيني ستريت، كامبريدج، ماساتشوستس  50
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريه سابا 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167542 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167542 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
insecticides, pesticides, weed killer, 

مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ الفطريات ومبيدات األعشاب والمبيدات 
 الحشرية والمبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب الضارة,

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167338 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167338 الصنف 
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  AECI  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
insecticides, pesticides, weed killer. 

المستحضرات لتدمير الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب 
 والمبيدات الحشرية ومبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب الضارة.

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: AECI LIMITED اسم طالب التسجيل: ايه اي سي آي ليمتد 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st Floor, AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, Republic of South Africa 

ذي ودالندز، ودالندز  24الطابق األول، ايه اي سي آي بليس، 

 درايف، وودميد، ساندتون، غوتنغ ، جمهورية جنوب إفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167595 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167595 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167329 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167329 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 24/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167328 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167328 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقياوودميد، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167330 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167330 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 

insecticides; pesticides; adjuvants; inoculants 

مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ الفطريات ومبيدات األعشاب و مبيدات 

 حشرات و مبيدات آفات؛ مواد مساعدة؛ اللقاحات

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167434 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167434 الصنف 



86 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food supplements مكمل غذائي 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the word (honey)nd  description words 

separately from the mark 
 
 

( honeyالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: mohammed abu odeh & 
co /alkafaah packing 
intermatior  

 اسم طالب التسجيل: الكفاءة الدولية للتعبئة والتغليف  /شركة محمد ابو عودة وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , al hizam , P.O.Box: 20627, 11118 :عنوان طالب التسجيل  11118, 20627عمان ، طريق الحزام   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20627 -11118 amman    ليغالتبعنوان  عمان  11118 -20627ص.ب  

Trademark 167497 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167497 الصنف 
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  DOVIPSA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of infectious diseases; pharmaceutical preparations and 

substances for the treatment of viral diseases and disorders 

المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج األمراض المعدية؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية 
 لمعالجة األمراض واالضطرابات الفيروسية

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: ViiV Healthcare Company اسم طالب التسجيل: فيف هيلث كير كومباني 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Corporation Service Company, 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808,  
USA 

ليتل فولز درايف،  251كوربوريشن سيرفيس كومباني، 

 ، الواليات المتحدة االميركية19808ويلمينغتون، ديالوير 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167532 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  167532 الصنف  
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  PULSAREM  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products namely diagnostic products used in 

magnetic resonance imaging, namely contrast media; veterinary 
and hygienic products; disinfectants 

منتجات صيدالنية بالتحديد منتجات التشخيص المستخدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي 

 وصحية، المطهرات.بالتحديد وسائط التباين )الملونات(، منتجات بيطرية 

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GUERBET اسم طالب التسجيل: جوربيه 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15, rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE, 

FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  فيلبينت، فرنسا 93420، رو دي فينيسيس، 15

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167546 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167546 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
insecticides, pesticides, weed killer., 

المستحضرات لتدمير الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب 
 الضارة.,والمبيدات الحشرية ومبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: AECI LIMITED اسم طالب التسجيل: ايه اي سي آي ليمتد 

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st Floor, AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, Republic of South Africa 

ذي ودالندز، ودالندز  24بليس، الطابق األول، ايه اي سي آي 

 درايف، وودميد، ساندتون، غاوتينغ، جمهورية جنوب إفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167325 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167325 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Dietary supplement   مكمالت غذائية 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: al Antari & Allam 
Sulaiman company  

 اسم طالب التسجيل: شركة العنتري وعالم سليمان 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -North Marka -Fuheis st, P.O.Box: 
15028, 11134 

, 15028شارع الفحيص   ، ص.ب:-ماركا الشمالية -عمان 
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 15028 -11134 Amman -North 

Marka -Fuheis st 

شارع -ماركا الشمالية -عمان  11134 -15028ص.ب  

 الفحيص 

ليغعنوان التب  

Trademark 167309 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167309 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Kits comprised primarily of sanitizer gel and disinfecting wipes 

and also including sanitary masks, plastic gloves and hand 
cream used for germ prevention; sanitizing wipes; pre-
moistened medicated wipes; first aid kits. 

األقنعة الصحية مجموعات تتكون في األساس من جل مطهر ومناديل تعقيم ، وتشمل أيًضا 

والقفازات البالستيكية وكريم اليد المستخدم للوقاية من الجراثيم ، مناديل صحية مبللة، مناديل 
 طبية مبللة مسبقًا ، حقائب اإلسعافات االولية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,680 
Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء:  االدعاء بحق االولوية: بلد
 88/536,680رقم االدعاء: 

 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403مينيسوتا  نيكوليت مول، مينيابوليس، 1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167185 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167185 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, preparations 
for destroying weeds 

أعشاب، مبيدات حشرات، مبيدات آفات، مستحضرات البادة  مبيدات الفطريات، مبيدات 
 لتحطيم األعشاب الضارة.

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24آي بليس، أيه إي سي 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167443 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167443 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of primary 

hyperoxaluria. 

 مستحضرات صيدالنية لعالج مرض فرط انتاج اوكساالت البول األولي )الداء االوكسالي(.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Alnylam Pharmaceuticals, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .النيالم فارماسيوتيكالز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Third Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA 

، 02142ثيرد ستريت، كامبردج، ماساتشوستس  300
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب غزالة للملكية الفكرية أبو 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167279 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167279 الصنف 
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  BREAKTHROUGHS THAT CHANGE PATIENTS ’LIVES  
   

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune, 

cardiovascular, central nervous system, endocrine, 
gastrointestinal, genetic, immunological, infectious, 
inflammatory, menopausal, metabolic, musculoskeletal, 

neurodegenerative, neurological, neuromuscular, 
ophthalmological, psychiatric, respiratory, urogenital, urological 
and viral diseases and disorders; pharmaceutical preparations 

for the treatment of blood disorders, liver disorders, erectile 
dysfunction, sexual dysfunction, cancer, pain and diabetes;  
pharmaceutical preparations, namely, antifungal preparations, 

dermatological preparations and smoking cessation 
preparations; vaccines for human use. 

لوعائية،والجهاز العصبي المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية والقلبية ا

المركزي والغدد الصماء والجهاز الهضمي والجيني واألمراض المناعية والمسببة للعدوى 
وااللتهابية والمتعلقة بسن اليأس واأليضية والجهاز العضلي الهيكلي واالعصاب والعصبية 

ي والعصبية والعضلية ولطب العيون والطب النفسي والجهاز التنفسي والجهاز البول

والتناسلي وأمراض واضطرابات الجهاز البولي التناسلي والفيروسية؛ المستحضرات الدوائية 
لمعالجةإضطرابات الدم واضطرابات الكبد وأدوية معالجة اعتالل االنتصاب الخلل في الوظائف 
الجنسية والسرطان واأللم ومرض السكري؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا:  مستحضرات 

ريات والمستحضرات الجلدية ومستحضرات التوقف عن التدخين؛ اللقاحات مضادة للفط
 لالستخدام البشري.

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: PFIZER INC. اسم طالب التسجيل: .بفايزر انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 235 East 42nd Street,  New York,  10017-

5755, USA 

-10017ايست فورتي سيكند ستريت،  نيويورك،  235

 ، الواليات المتحدة االميركية5755

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167517 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167517 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
diseases, 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية,

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0053318 
Claim Date: 05/04/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0053318-2019-40رقم االدعاء: 

 05/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: CELLTRION, INC. اسم طالب التسجيل: .سيلتريون، انك 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Zip:406-840, Republic of Korea 

-406جو، اينشيون، الرمز البريدي  -رو، يونسو -أكاديمي 23

 ،  جمهورية كوريا840

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167460 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167460 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
diseases, 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية,

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0034178 
Claim Date: 06/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0034178-2019-40رقم االدعاء: 

 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: CELLTRION, INC. اسم طالب التسجيل: .سيلتريون، انك 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Zip:406-840, Republic of Korea 

-406جو، اينشيون، الرمز البريدي  -رو، يونسو -أكاديمي 23

 ،  جمهورية كوريا840

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167483 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167483 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 

diseases, 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض المناعة الذاتية,

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0034003 
Claim Date: 06/03/2019 

 KRبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 

 0034003-2019-40رقم االدعاء: 
 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: CELLTRION, INC. اسم طالب التسجيل: .سيلتريون، انك 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Zip:406-840, Republic of Korea 

-406جو، اينشيون، الرمز البريدي  -رو، يونسو -أكاديمي 23

 ،  جمهورية كوريا840

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167462 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167462 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for protection and 

care of the skin against bacterial and fungal skin infections; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of skin disorders and of peristomal skin; pharmaceutical 

preparations and substances for the treatment of wounds; 
plasters and material for dressings; hygienic, medical and 
surgical bandages and dressings for wound care; medical 

wound filling material, namely paste, powder, alginate, gel and 
granulate; medical adhesive plaster; medical adhesive tape; 
medical absorbent tape; medical elastic tape; medical 

mouldable paste; adhesive bandages; protective skin barrier 
film for medical use, protective skin barrier cream for medical 
use, protective skin barrier paste for medical use, protective 

skin barrier wipes for medical use; lubricating deodorant for 
stoma pouches for medical purposes; deodorizers for ostomy 
bags; wound cleanser for medical use; room deodorant; anti-

septic hand cleanser; medical and surgical implants made of 
biological materials, namely, a solvent dehydrated human 
material; medicated shampoo and body wash for the treatment 

of minor skin disorders caused by urine and faeces; adhesive 
remover preparations. 

المستحضرات الصيدالنية والمواد )المركبات( للحماية والعناية بالبشرة من االلتهابات الجلدية 

( لعالج اضطرابات الجلد البكتيرية والفطرية، المستحضرات الصيدالنية والمواد )المركبات
والجلد حول محيط الفم، المستحضرات الصيدالنية والمواد )المركبات( لعالج الجروح، لصقات 

الجروح ومواد الضمادات، لصقات الجروح الطبية والصحية والجراحية والضمادات للعناية 

الطبعات  بالجروح، مواد الحشو الطبية للجروح وبالتحديد معجون ومسحوق والجينات )مادة
السنية( مركب بوليمر وهالم وحبيبات، ضمادات الصقة طبية، شريط الصق طبي، الشريط 

ماص الطبي، شريط مطاطي طبي، معجون طبي قابل للتشكيل، ضمادات الصقة، شريط واقي 

لحماية البشرة لالستخدام الطبي وكريم واقي لحماية البشرة لالستخدام الطبي ومعجون واقي 
لالستخدام الطبي ومناديل واقية لحماية البشرة لالستخدام الطبي، مزيل العرق  لحماية البشرة

المزيت )المزلق( لألكياس ذات الثغرات )الفتحات( لألغراض الطبية، مزيالت الروائح ألكياس 

الستوما )فتحات الجسم االصطناعية الخارجية/ فتحة جراحية إلخراج مخلفات الجسم( منظف 
دام الطبي، مزيالت الروائح للغرف، منظف )مطهر( لأليدي، غرسات )مطهر( الجرح لالستخ

طبية وجراحية مصنوعة من مواد بيولوجية وبالتحديد مادة مذيبة مجففة للبشر، شامبو 

وغسول طبي للجسم لعالج اضطرابات الجلد الطفيفة الناجمة عن البول والبراز، مستحضرات 
 إزالة اللواصق.

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167577 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167577 الصنف 
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   SINUPAN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products and preparations, namely 
pharmaceutical products and preparations for the treatment of 

the respiratory system, pharmaceutical products and 
preparations for the symptomatic treatment of chronic bronchial 
inflammatory diseases, pharmaceutical products and 

preparations for the treatment of acute inflammation of the 
respiratory tract; pharmaceutical products and preparations for 
the treatment of sinusitis; cough treatment medication., 

المنتجات والمستحضرات الصيدالنية، تحديد: المنتجات والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة 
الجهاز التنفسي والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية لعالج أعراض األمراض االلتهابية 

نة والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة االلتهابات الحادة في للشعب الهوائية المزم
الجهاز التنفسي؛ المنتجات والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة التهابات الجيوب؛ أدوية 

 معالجة السعال.,

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co. KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .انجلهارد ارتسنايميتل جي ام بي اتش اند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden,  
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  نيدردورفيلدن، المانيا 61138، 3هيرتسبيرجشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167477 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167477 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical products and preparations, namely 
pharmaceutical products and preparations for the treatment of 
the respiratory system, pharmaceutical products and 

preparations for the symptomatic treatment of chronic bronchial 
inflammatory diseases, pharmaceutical products and 
preparations for the treatment of acute inflammation of the 

respiratory tract; pharmaceutical products and preparations for 
the treatment of sinusitis; cough treatment medication., 

يدالنية، تحديد: المنتجات والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة المنتجات والمستحضرات الص
الجهاز التنفسي والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية لعالج أعراض األمراض االلتهابية 

للشعب الهوائية المزمنة والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية لمعالجة االلتهابات الحادة في 

الصيدالنية لمعالجة التهابات الجيوب؛ أدوية  الجهاز التنفسي؛ المنتجات والمستحضرات
 معالجة السعال.,

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  29/08/2019  

Applicant Name: Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co. KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .انجلهارد ارتسنايميتل جي ام بي اتش اند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden,  
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  نيدردورفيلدن، المانيا 61138، 3هيرتسبيرجشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167473 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167473 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

pharmaceutical preparations helps healing mouth ulcers and 

relieving pain 

 مستحضر صيدالني يساعد في شفاء تقرحات الفم وتخفيف األلم

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77سوم   ، ص.ب: شارع-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 amman/jordan   ليغعنوان التب عمان/االردن  21467 -77ص.ب  

Trademark 167416 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167416 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dermatological drugs and products  ادوية ومستحضرات جلدية 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name : pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77شارع سوم   ، ص.ب:-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 amman/jordan   ليغعنوان التب عمان/االردن  21467 -77ص.ب  

Trademark 167415 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167415 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 purposes; acids for pharmaceutical purposes; medicines for 
dental purposes; medicines for alleviating constipation; 

medicines for veterinary purposes; medicines for human 
purposes; purgatives; serotherapeutic medicines; scapulars for 
surgical purposes; adhesive tapes for medical purposes; ergot 

for pharmaceutical purposes; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; 
alkaloids for medical purposes; mineral food supplements; 

antiparasitic collars for animals; smoking herbs for medical 
purposes; medicinal herbs; fumigating sticks; sulfur sticks 
[disinfectants]; dietetic foods adapted for medical purposes; 
food for babies; opium; pastilles for pharmaceutical purposes; 

jujube, medicated; cachou for pharmaceutical purposes; wart 
pencils; caustic pencils; hemostatic pencils; oxygen for medical 
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; aconitine; 

acetaminophen; stem cells for veterinary purposes; stem cells 
for medical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes; cannabis for 

medical purposes; witch hazel [astringent]; hydrocortisone; 
dietary fiber; serums; bath salts for medical purposes; sodium 
salts for medical purposes; potassium salts for medical 

purposes; salts for medical purposes; smelling salts; salts for 
mineral water baths; mineral water salts; enzymes for veterinary 
purposes; enzymes for medical purposes; eucalyptol for 

pharmaceutical purposes; media for bacteriological cultures; 
medicines; antipyretic drugs with sedative effect; crude 
medicines; non-prescription medicines; cough syrups; 

pharmaceutical drugs; antiarrhythmics; herbal medicines; 
injectable pharmaceuticals for treatment of anaphylactic 
reactions; diarrhea medication; burn relief medication; 

decongestants; pain relief medication; pain relief medication for 
veterinary purposes; antifungal medication; antitumor drugs; 
psychotropics; therapeutic drugs and agents; bandages for 

dressings; bracelets impregnated with insect repellent; aspirin; 
oxygen cylinders, filled, for medical purposes; medical 
diagnostic test strips; surgical glues; dietetic animal foodstuffs 

for medical purposes; gluten-free foods adapted for medical 
purposes; food for infants; food for enteral feeding; food 
adapted for diabetics; flea collars; medicinal herbs in dried or 

preserved form; medicated animal feed; cotton sticks for 
medical purposes; homogenized food adapted for medical 
purposes; freeze-dried food adapted for medical purposes; 

dietetic food and substances adapted for medical or veterinary 

يرات سليلوز لغايات صيدالنية; اثيرات لغايات صيدالنية; احماض امينية لغايات طبية; اث
احماض امينية للغايات البيطرية; احماض لغايات صيدالنية; ادوية الغراض طب االسنان; 

ادوية لعالج االمساك; ادوية لغايات بيطرية; ادوية لالغراض البشرية; ادوية مسهلة; ادوية 
ل; اربطة كتف لغايات جراحية; اربطة الصقة لغايات طبية; ارغوت لغايات معالجة باالمصا

صيدالنية; استرات سليلوز لغايات صيدالنية; استرات لغايات صيدالنية; اشباه قلويات لغايات 

طبية; اضافات معدنية الى الغذاء; اطواق مضادة للطفيليات للحيوانات; اعشاب تدخين لغايات 
عواد تبخير; اعواد كبريت ]مطهرات[; اغذية حمية معدة لغايات طبية; اعشاب دوائية; ا

طبية; اغذية للرضع واالطفال; افيون; اقراص دواء لغايات صيدالنية; اقراص طبية محالة; 

اقراص مطيبة لغايات صيدالنية; اقالم ثاليل; اقالم كاوية; اقالم اليقاف نزف الدم; اكسجين 
دالنية[; اكونيتين; األسيتامينوفين ]لتسكين األلم[; لغايات طبية; اكسيرات ]مستحضرات صي

الخاليا الجذعية لألغراض البيطرية; الخاليا الجذعية لألغراض الطبية; الدهايدات لغايات 
صيدالنية; الدهايد فورميك لغايات صيدالنية; القنب ألغراض طبية; الهاماميليس 

باتات صالحة لالكل غير غذائية; ]لالستخدامات الصيدالنية[; الهيدروكورتيزون; الياف ن
امصال; امالح استحمام لغايات طبية; امالح الصوديوم لغايات طبية; امالح بوتاسيوم لغايات 
طبية; امالح لغايات طبية; امالح للشم; امالح لمغاطس المياه المعدنية; امالح مياه معدنية; 

كافور لغايات صيدالنية; اوساط انزيمات لغايات بيطرية; انزيمات لغايات طبية; اوراق شجر ال
لالستنبات البكتيري; أدوية; أدوية خافضة للحرارة ذات تأثير مسكن لأللم; أدوية خام; أدوية 
دون وصفة طبية; أدوية سائلة مضادة للسعال; أدوية صيدالنية; أدوية ضبط ضربات القلب; 

وية لعالج اإلسهال; أدوية أدوية عشبية; أدوية قابلة للحقن لمعالجة ردات الفعل التأقية; أد
لمعالجة الحروق; أدوية مزيلة لالحتقان; أدوية مسكنة لأللم; أدوية مسكنة لأللم لألغراض 
البيطرية; أدوية مضادة للفطور; أدوية مضادة للورم; أدوية نفسية التأثير; أدوية وعوامل 

ات أوكسجين لالستشفاء; أربطة ضاغطة; أساور مشربة بطارد للحشرات; أسبرين; أسطوان
مليئة ألغراض طبية; أشرطة اختبار تشخيصية طبية; أصماغ جراحية; أطعمة حيوانات 

للحمية لألغراض الطبية; أطعمة خالية من الغلوتين معدلة لألغراض الطبية; أطعمة لألطفال 

الرضع; أطعمة للتغذية المعوية; أطعمة لمرضى السكري; أطواق للحيوانات طاردة للبعوض; 
ائية بشكل مجفف أو محفوظ; أعالف حيوانية معالجة باألدوية; أعواد قطنية لغايات أعشاب دو

طبية; أغذية مجانسة معّدة لغايات طبية; أغذية مجفدة معّدة لغايات طبية; أغذية ومواد حمية 

معدة لالستعمال الطبي أو البيطري، وأغذية للرضع; أغسال الكاالمين; أغسال جلدية للحماية 
لسمية للنباتات السامة; أغسال جلدية للحماية من النباتات السامة; أغسال ألقدام من الزيوت ا

الرياضيين; أغسال لليدين مضادة للبكتريا; أقراص مص للحنجرة; أقراص مص للسعال; 

أقراص مص معالجة دوائياً; أقراص مص من الزنك كمكمالت غذائية; أقراص مضادة للعث; 
موقفة للنزف ]لالستخدامات الطبية[; ألبسة سلس البول أو أقراص من الفيتامينات; أقالم 

البراز; ألجينات تقويمية للطبعات السنية; ألجينات لغايات صيدالنية; أمصال ترياقية; أمالح 

إبسوم ]لالستخدامات الطبية[; أمالح للحمام معالجة دوائياً; أنسجة حية مزروعة جراحية 
خيفية بشرية; أوراق معالجة كيميائياً لالستخدام في  مأخوذة من الخاليا الجذعية; أنسجة طعم

الكشف عن الدم الخفي في البراز; أيبوبروفين لالستخدام كمسكن فموي; إسمنت عظمي 

لألغراض الطبية; إضافات غذائية; إنسولين; باراسيتامول; باريوم الستخدامات األشعة; 
; بخاخات أنفية مزيلة لالحتقان; ببتونات لغايات صيدالنية; بخاخات أنفية لألغراض الطبية

بخاخات دوائية; بخاخات دوائية للفم; بخاخات عشبية دوائية وكريمات عشبية لالستعمال على 

ظاهر الجسم; بخاخات عشبية لألغراض الطبية; بخاخات للحنجرة معالجة دوائياً; بخاخات 
; بخاخات مضادة مزيلة لرائحة الجو; بخاخات مضادة لاللتهاب; بخاخات مضادة للبكتريا

للحشرات; بخاخ تبريد لألغراض الطبية; بخور طارد للبعوض; بخور طارد للحشرات; بدائل 

دم لألغراض الطبية أوالبيطرية; بدائل عن السكر لألغراض الدوائية أو االستشفائية; بروم 
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use, food for babies; calamine lotions; barrier lotions for 
protection from toxic oils of poisonous plants; barrier lotions 

for protection against poisonous plants; lotions for treating 
athlete's foot; antibacterial hand lotions; throat lozenges; cough 
drops; medicated lozenges; zinc supplement lozenges; 

mothballs; vitamin tablets; styptic pencils; incontinence 
garments; orthodontic alginate impression materials; alginates 
for pharmaceutical purposes; antitoxic serums; Epsom salts for 

medical purposes; medicated bath salts; surgical implants 
grown from stem cells; human allograft tissue; chemically 
treated papers for use in the detection of fecal occult blood; 

ibuprofen for use as an oral analgesic; bone cement for medical 
purposes; nutritional supplements; insulin; paracetamol; 
barium for use in radiology; peptones for pharmaceutical 

purposes; nasal sprays for medical purposes; decongestant 
nasal sprays; medicinal sprays; medicinal sprays for the mouth; 
medicinal herbal sprays and herbal creams for external body 

use; herbal sprays for medical purposes; medicated throat 
sprays; deodorizing room sprays; anti-inflammatory sprays; 
antibacterial sprays; anti-insect sprays; cooling sprays for 

medical purposes; mosquito-repellent incense; insect repellent 
incense; blood substitutes for medical or veterinary purposes; 
sugar substitutes for medicinal or therapeutic purposes; 

bromine for pharmaceutical purposes; linseed for 
pharmaceutical purposes; panty liners [sanitary]; pectin for 
pharmaceutical purposes; blood plasma; medicated lip balms; 

gurjun balsam for medical purposes; balms for medical 
purposes; analgesic balms; multi-purpose medicated analgesic 
balms; porcelain for dental prostheses; hydrogen peroxide for 

medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; suppositories; turpentine for pharmaceutical 
purposes; thymol for pharmaceutical purposes; rhubarb roots 

for pharmaceutical purposes; medicinal radix glycyrrhizae; 
sarsaparilla for medical purposes; medicinal roots; jalap; 
processed human donor skin for the replacement of soft tissue; 

alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; sexual stimulant 
gels; lubricant gels for personal use; anti-adhesion gels for use 
with wound drainage devices; anti-inflammatory gels; 

antibacterial gels; medicated oral care gels; medicated brush-on 
oral care gels; topical gels for medical and therapeutic 
purposes; topical first aid gels; gels, creams and solutions for 

dermatological use; glucose for medical purposes; glycerine for 
medical purposes; ginseng for medicinal purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; guaiacol for pharmaceutical 

purposes; gelatine for medical purposes; massage gels for 
medical purposes; beta-blockers; calcium channel blockers; 
tanning pills; slimming pills; allergy tablets; antibiotic tablets; 

antioxidant pills; appetite suppressant pills; bone void fillers 
comprised of living tissues; bone fillers consisting of living 
materials; injectable dermal fillers; wadding for medical 

purposes; gravel as a digestive aid for birds; diaper changing 
mats, disposable, for babies; babies' diaper-pants; swim 
diapers, reusable, for babies; swim diapers, disposable, for 

babies; diapers for pets; adult diapers; disposable adult 
diapers; babies' diapers; insulin injectors sold filled with 
insulin; corn rings for the feet; calcium fortified candy for 

medical purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; 
powdered milk for babies; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; antipyretics; diabetic bread adapted for medical use; 

vitamin enriched bread for therapeutic purposes; mustard for 
pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect 
repellent; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 

acetates for pharmaceutical purposes; herbal extracts for 
medical purposes; herbal extracts for medicinal purposes; 
tobacco extracts [insecticides]; extracts of hops for 

pharmaceutical purposes; medicinal herbal extracts; medicinal 
herbal extracts for medical purposes; plant and herb extracts 
for medicinal purposes; living cells for veterinary purposes; 

 لغايات صيدالنية; بزر الكتان لغايات صيدالنية; بطانات سراويل ]صحية[; بكتين لغايات
صيدالنية; بالزما الدم; بالسم للشفتين معالجة دوائياً; بلسم الغرجن ]الغرجون ، الغرجان[ 

لغايات طبية; بلسم لغايات طبية; بلسم مسكن لآلالم; بلسم مسكن معالج دوائياً متعدد 
األغراض; بورسالن الطقم االسنان; بيروكسيد هيدروجين لغايات طبية; بيكربونات الصودا 

نية; تحاميل; تربنتين لغايات صيدالنية; ثايمول لغايات صيدالنية; جذور الراوند لغايات صيدال

لغايات صيدالنية; جذور العرقسوس لالستعمال الدوائي; جذور الفشاغ ]لغايات طبية[; جذور 
دوائية; جلبا; جلد بشري متبرع به معالج الستبدال النسيج الرخو; جل كحولي معقم للجلد 

محفز جنسيا; جل مزلق لالستخدامات الشخصية; جل مضاد لاللتصاق  مضاد للجراثيم; جل

لالستخدام مع أجهزة سحب السوائل من الجروح; جل مضاد لاللتهاب; جل مضاد للبكتريا; جل 
معالج دوائياً للعناية بالفم; جل معالج دوائياً يستخدم مع الفرشاة للعناية بالفم; جل موضعي 

جل موضعي لإلسعافات األولية; جل وكريمات ومحاليل  لألغراض الطبية واالستشفائية;

لالستخدامات الجلدية; جلوكوز لغايات طبية; جليسرين لغايات طبية; جنسنج لالستخدامات 
الطبية; جنطيان لغايات صيدالنية; جواياكول لغايات صيدالنية; جيالتين ]هالم[ لغايات طبية; 

اصرات قنوات الكالسيوم; حبوب التسمير; جيل التدليك لألغراض الطبية; حاصرات بيتا; ح

حبوب التنحيف; حبوب للحساسية; حبوب مضادة حيوية; حبوب مضادة لألكسدة; حبوب منع 
الحمل و قمع الشهية; حشوات الفراغ العظمي مكونة من أنسجة حية; حشوات عظمية مكونة 

اعدات هضم من مواد حية; حشوات قابلة للحقن الجلدي; حشوات لغايات طبية; حصى كمس

للطيور; حصيرة تغيير الحفاضات ، قابلة لالستعمال مرة واحدة ، لألطفال; حفاضات اطفال 
على شكل سراويل من الورق والسليلوز ]تستخدم مرة واحدة[; حفاضات سباحة ، قابلة 

إلعادة االستخدام ، لألطفال; حفاضات سباحة ، لالستعمال مرة واحدة ، لألطفال; حفاضات 

األليفة; حفاضات للكبار; حفاضات للكبار لالستعمال مرة واحدة; حفاظات للرّضع;  للحيوانات
ِحقن إنسولين تباع مملوءة به; حلقات مسامير القدم; حلوى مدعمة بالكالسيوم ]لألغراض 

الطبية[; حليب اللوز لغايات صيدالنية; حليب مجفّف للرضع; حمض جاليك لغايات صيدالنية; 

كري لإلستخدام الطبي; خبز مدعم بالفيتامينات لألغراض خافضات حرارة; خبز س
االستشفائية; خردل لغايات صيدالنية; خشب ارز يستخدم كطارد للحشرات; خالت ]اسيتات[ 
االلمنيوم لغايات صيدالنية; خالت ]اسيتات[ لغايات صيدالنية; خالصات أعشاب لالستخدام 

غ ]مبيدات حشرية[; خالصات حشيشة الطبي; خالصات أعشاب لألغراض الطبية; خالصات تب
الدينار لغايات صيدالنية; خالصات عشبية دوائية; خالصات عشبية دوائية لألغراض الطبية; 

خالصات نباتات وأعشاب لألغراض الدوائية; خاليا حية لألغراض البيطرية; خاليا حية 

ل مشروبات بديلة لألغراض الطبية; خاليا لالستخدامات الطبية; خالئط سنية; خالئط على شك
عن الوجبات ]لألغراض الطبية[; خالئط على شكل مشروبات تستخدم كبدائل للوجبات 

وكمكمالت للحمية ]لالستخدامات الطبية[; خالئط مشروبات حمية لالستخدام كبدائل عن 

الوجبات الغذائية ]لالستخدامات الطبية[; خالئط مشروبات على شكل مسحوق بطعم الفاكهة 
ية غذائية ]لالستخدامات الطبية[; خالئط مشروبات على شكل مسحوق كمكمالت كمكمالت حم

مغذية ]لالستخدامات الطبية[; خالئط مشروبات مغذية تستخدم كبديل للوجبات ]لالستخدامات 

الطبية[; خليط من معادن نفيسة لغايات طب االسنان; خمائر الحليب لغايات صيدالنية; خمائر 
على شكل حبوب ليست لالستخدام الطبي; خميرة لغايات صيدالنية;  لغايات صيدالنية; خميرة

دقيق السمك لغايات صيدالنية; دقيق بزر الكتان لغايات صيدالنية; دقيق لبني للّرضع 

واالطفال; دقيق لغايات صيدالنية; دم لغايات طبية; دموع صناعية; دنج ألغراض الصيدالنية; 
دوائياً ومتعددة األغراض; دهون لغايات بيطرية;  دهن للحلب; دهون بزيت النعناع معالجة

دهون لغايات طبية; دهون للشفتين معالجة دوائياً; دواء لحب الشباب; دواء للحساسية; دود 

العلق لغايات طبية; دوش معالج دوائياً; دياستاز لغايات طبية; ديجيتالين; راتينج سني 
وم لغايات طبية; رغوات مانعة للحمل; للجسور، والتيجان، والقشور السنية المؤقتة; رادي

رقعات النيكوتين للمساعدة في االمتناع عن التدخين; رقعات جلدية للمعالجة الطبية; رقعات 

من المكّمالت الفيتامينية; رقع جراحية ]انسجة حية[; زبدة الطرطير لغايات صيدالنية; زهور 
تربنتين لغايات صيدالنية; زيت الكبريت لغايات صيدالنية; زيت الشبث لغايات طبية; زيت 

خردل لغايات طبية; زيت خروع لغايات طبية; زيت كافور لغايات طبية; زيت كبد سمك القد; 

زيوت التشحيم الجنسية الشخصية; زيوت دوائية; زيوت سمك لألغراض الطبية; زيوت 
تركنين; للطفل الرضيع معالجة دوائياً; سبنترات ]تحت نترات[ بزموث لغايات صيدالنية; س

ستيرويدات; سجائر بدون تبغ لغايات طبية; سدادات قطنية ]لألغراض الطبية[; سدادات 

قطنية للحيض; سراويل صحية; سكاكر دوائية; سكاكر لغايات طبية; سكر الحليب لألغراض 
الصيدالنية; سكر حمية لألغراض الطبية; سكر لغايات طبية; سالسل الحمض النووي 

طرية; سلفوناميدات ]ادوية[; سم فئران; سموم; سموم بكتيرية; سوائل لألغراض الطبية والبي

غرغرة ]لالستخدامات الطبية[; سوائل مضادة للحكة; سوائل معقمة لليدين; سوائل منوية 
للحيوانات; سوائل منوية للحيوانات لالستخدام في التلقيح الصناعي; شاش ]لالستخدامات 

ي; شامبو طبي; شامبو طبي للحيوانات األليفة; الطبية[; شاش للتضميد; شامبو جاف طب

شامبو للحيوانات مبيد للحشرات; شامبو مبيد للقمل; شاي اعشاب لغايات طبية; شاي دوائي; 
شاي للمصابين بالربو; شراب دوائي; شراب لغايات طبية; شعير منبت ]ملت[ لغايات 

ع طبية للتدليك; شموع صيدالنية; شمار لغايات طبية; شمع قولبة الطباء االسنان; شمو

لألذن; شوارد كهربائية لألغراض الطبية; صابون طبي; صابون مضاد للجراثيم; صابون 
مطهر; صبار معالج لألغراض الدوائية أو العالجية; صبغات لغايات طبية; صبغة يود; صمغ 

كمبودي لغايات طبية; صمغ لغايات طبية; صمغ مصطكاوي لالسنان; صناديق االسعافات 

لية ]معبأة[; ضمادات; ضمادات اسفنجية; ضمادات جراحية; ضمادات حروق; ضمادات االو
طبية; ضمادات طبية وجراحية; ضمادات عيون لألغراض الطبية; ضمادات قابلة لالنحالل 
لوقف النزيف من الجروح الصغيرة وكشط الجلد; ضمادات كتانية لغايات طبية; ضمادات 

تخدامات الطبية; ضمادات الصقة للجروح الجلدية; الصقة ذاتياً; ضمادات الصقة لالس
ضمادات لألذن; ضمادات للجروح; ضمادات للجروح الجلدية; ضمادات لمسامير القدم; 

ضمامات الوكعة; طاردات حشرات; طاردات حشرات على شكل زيت سراج; طاردات حشرات 
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living cells for medical purposes; cells for medical purposes; 
dental alloys; meal replacement drink mixes for medical 

purposes; meal replacement and dietary supplement drink 
mixes for medical purposes; dietary drink mixes for use as meal 
replacements for medical purposes; powdered fruit-flavored 

dietary supplement drink mixes; powdered nutritional 
supplement drink mixes; nutritional drink mixes for use as meal 
replacements for medical purposes; alloys of precious metals 

for dental purposes; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; yeast dietary 
supplements; yeast for pharmaceutical purposes; fish meal for 

pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical 
purposes; lacteal flour for babies; flour for pharmaceutical 
purposes; blood for medical purposes; artificial tears; propolis 

for pharmaceutical purposes; milking grease; multi-purpose 
medicated mentholated salves; greases for veterinary purposes; 
greases for medical purposes; medicated lip salves; acne 

medication; allergy medication; leeches for medical purposes; 
medicated douches; diastase for medical purposes; digitalin; 
dental resin for temporary bridges, crowns and veneers; radium 

for medical purposes; contraceptive foams; nicotine patches for 
use as aids to stop smoking; transdermal patches for medical 
treatment; vitamin supplement patches; surgical implants 

comprised of living tissues; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; dill oil 
for medical purposes; oil of turpentine for pharmaceutical 

purposes; mustard oil for medical purposes; castor oil for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; cod liver 
oil; personal sexual lubricants; medicinal oils; fish oils for 

medical purposes; medicated baby oils; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; strychnine; steroids; tobacco-free 
cigarettes for medical purposes; tampons for medical purposes; 

sanitary tampons; sanitary panties; medicated sweets; 
crystallized rock sugar for medical purposes; lactose for 
pharmaceutical purposes; dietetic sugar for medical purposes; 

sugar for medical purposes; nucleic acid sequences for medical 
and veterinary purposes; sulfonamides [medicines]; rat poison; 
poisons; bacterial poisons; gargles for medical purposes; liquid 

antipruritics; disinfecting hand wash; animal semen; animal 
semen for artificial insemination; gauze for medical purposes; 
gauze for dressings; medicated dry shampoos; medicated 

shampoos; medicated shampoos for pets; insecticidal animal 
shampoos; pediculicidal shampoos; herbal teas for medicinal 
purposes; medicinal tea; asthmatic tea; medicinal drinks; 

syrups for pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; fennel for medical purposes; molding wax for 
dentists; massage candles for therapeutic purposes; ear 

candles; electrolytes for medical purposes; medicated soap; 
antibacterial soap; disinfectant soap; processed cactus for 
medicinal or therapeutic purposes; tinctures for medical 

purposes; tincture of iodine; gamboge for medical purposes; 
gum for medical purposes; dental mastics; first-aid boxes, 
filled; compresses; vulnerary sponges; surgical dressings; burn 

dressings; dressings, medical; surgical and medical dressings; 
eye bandages for medical purposes; dissolvable strips to stop 
bleeding from minor cuts and grazes; lint for medical purposes; 

self-adhesive dressings; sticking plasters for medical purposes; 
adhesive bandages for skin wounds; ear bandages; wound 
dressings; bandages for skin wounds; corn pads; bunion pads; 

insect repellents; insect repellent in the nature of a lamp oil; 
insect repellent in candle form; vermifuges; bird repellents; 
repellents for dogs; Irish moss for medical purposes; tartar for 

pharmaceutical purposes; transplants [living tissues]; skin 
grafts; biological implants; arterial grafts; vascular grafts [living 
tissue]; medicinal mud; mud for baths; herbal mud packs for 

therapeutic purposes; gluing paste intended to trap and kill 
mice; liquorice for pharmaceutical purposes; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; surgical bandages; decoctions for 

لندي لغايات على شكل شموع; طاردات ديدان; طاردات طيور; طاردات للكالب; طحلب اير
طبية; طرطير لغايات صيدالنية; ُطعوم ]أنسجة حيّة[; طعوم جلدية; طعوم حيوية; طعوم 

شرياينة; طعوم وعائية ]نسيج حي[; طين دوائي; طين للمغاطس; عبوات طين عشبي 
لألغراض االستشفائية; عجينة الصقة من أجل التقاط الفئران وقتلها; عرق السوس لغايات 

وس صمغي لغايات صيدالنية; ُعصابات جراحية; عقارات مستخلصة صيدالنية; عرق س

بالغلي لغايات صيدالنية; عقاقير لغايات طبية; عكبر لألغراض الدوائية أو العالجية; عالجات 
عشبية; عالجات لتعرق االقدام; عالجات للتعرق; عالجات مسامير القدم; عالجات مهّضمة 

معبأة; علكة لغايات طبية; عوامل، ومستحضرات، لغايات صيدالنية; علب ادوية محمولة و

ومواد تشخيصية لألغراض الطبية; عوامل توصيل الدواء; عوامل توصيل الدواء على شكل 
أقراص تؤدي إلى إطالق متحكم به للمكونات الفعالة لطيف واسع من المواد الصيدالنية; 

ت الفعالة لطيف واسع من عوامل توصيل الدواء على شكل كبسوالت تتحكم في إطالق المكونا

المواد الصيدالنية; عوامل توصيل الدواء على شكل مساحيق تؤدي إلى إطالق متحكم به 
للمكونات الفعالة لطيف واسع من المواد الصيدالنية; عوامل عالج فرط شحوم الدم; عوامل 

ب لتنظيف المعدة واألمعاء; عوامل لزوجة مرنة لألغراض العينية; عوامل مانعة للتسر

لألغراض السنية; عوامل مقوية لغايات طبية; غازات لغايات طبية; غبار طلع النحل المعالج 
لألغراض الدوائية أو العالجية; غبار طلع النحل لالستخدام كمكمالت حمية غذائية 

]لالستخدامات الطبية[; غراء للذباب; غسوالت فم لغايات طبية; غسوالت للكالب ]مبيدات 

لوشن[ لغايات بيطرية; غسوالت ]لوشن[ لغايات صيدالنية; غسوالت حشرات[; غسوالت ]
مهبلية لالستخدام الطبي; غسول العين طبي; غسول جلدي معالج دوائياً; غسول صيدالنية 
جلدية; غسول للحيوانات ]مبيدات حشرات[; غسول للحيوانات مبيد للحشرات لالستخدام 

مضاد للجراثيم; غسول معالج دوائياً;  البيطري; غسول للماشية ]مبيدات حشرات[; غسول
غسول معالج دوائياً لحروق الشمس; غسول معالج دوائياً لعالج طفح الحفاضات; غسول 

وكريمات معالجة دوائياً للعناية بالجسم، والجلد، والوجه، واليدين; غضار مضاد للجراثيم; 

; فسفات الجليسرول; فسفات فازلين لغايات طبية; فحم لغايات صيدالنية; فرو خلد لغايات طبية
لغايات صيدالنية; فوط سلس البول أو البراز; فوط صحية; فوط لسلس البول أو البراز 

لالستعمال مرة واحدة; فوط للمصابين بالسلس; فوط ماصة للمصابين بالسلس; فيتامينات; 

طور لألغراض فيتامينات للحيوانات المدللة; فينول لغايات صيدالنية; قاتالت النطاف; قاتالت ف
الطبية; قشور سنية; قطرات أذنية; قطرات عينية; قطرات عيون; قطرات لألنف ]لألغراض 

الطبية[; قطرات من الفيتامين; قطع بسكويت بديلة عن الوجبات ]لالستخدامات الطبية[; قطع 

تحوي فيتامينات ومعادن لألغراض الطبية; قطن طبي; قطن لغايات طبية; قطن ماص; قطن 
قطن معقم; قماش مولسكين يستخدم كلصاقة طبية; كابتات الشهية لغايات طبية; مطهر; 

كافور لغايات طبية; كالبتوس لألغراض الصيدلية; كالومل ]مبيدات فطريات[; كبراتشو لغايات 

طبية; كبسوالت زيت كبد السمك; كبسوالت لجرعة واحدة تباع فارغة لالستخدامات 
النية; كبسوالت لالدوية; كبسوالت مزيلة لالحتقان; الصيدالنية; كبسوالت لغايات صيد

كبسوالت مصنوعة من مركبات كيماوية أساسها الديندريمر )أي بنية متفرعة شجرية( خاصة 

لألدوية; كبسوالت مضادة للحساسية; كبسوالت من األعشاب لتقوية الذكورة; كحول 
نية; كحول لالستخدام إيزوبروبيلي لألغراض الطبية; كحول تدليك; كحول لغايات صيدال

الصيدلي; كحول لالستخدام الموضعي; كربولينيوم ]مبيد طفيليات[; كريمات 

الهيدروكورتيزون; كريمات جلدية معالجة دوائياً; كريمات دوائية; كريمات دوائية للعناية 
بالجلد; كريمات عشبية لألغراض الطبية; كريمات لعالج مسامير القدم والكنب; كريمات 

بالشفتين معالجة دوائياً; كريمات مضادات حيوية; كريمات مضادة حيوياً معالجة  للعناية

دوائياً ومتعددة األغراض; كريمات مضادة للحكة ]مضادات حكة[; كريمات مضادة للفطور 
لألغراض الطبية; كريوسوت لغايات صيدالنية; كلورال مميه لغايات صيدالنية; كلوروفورم; 

ادات معالجة دوائياً; كواشف اختبار تشخيصية لألغراض كمادات; كمادات عيون; كم

البيطرية; كواشف اختبار تشخيصية لألغراض الطبية; كواشف اختبار تشخيصية لألغراض 
الطبية أو البيطرية; كواشف تشخيص قائمة على العالمات البيولوجية; كواشف تشخيصية 

ة; كواشف حيوية وكيميائية لألغراض الطبية; كواشف تشخيصية لألغراض الطبية والبيطري

لألغراض الطبية أو البيطرية; كواشف كيميائية لغايات طبية او بيطرية; كواشف لألغراض 
الطبية; كواشف ومقايسات طبية تشخيصية الختبار سوائل الجسم; كواشف ومواد تباين 
ية; تشخيصية لألغراض الطبية; كورار; كوسيا لغايات طبية; كوكائين; كوالجين لغايات طب

كولوديون لغايات صيدالنية; كيماويات لمعالجة مرض الكروم; كينولين لغايات طبية; كينين 
لغايات طبية; الصقة لتخفيف الصداع; الكيه لالسنان; لبادات عيون لألغراض الطبية; لبان 

النيكوتين للمساعدة في االمتناع عن التدخين; لبان بنكهة النعناع لألغراض الطبية; لبان 

دوائياً; لحاء االنغوستورة لغايات طبية; لحاء االهليلج لغايات صيدالنية; لحاء الشجر  معالج
لغايات صيدالنية; لحاء القرام لغايات صيدالنية; لحاء الكوندورانجو لغايات طبية; لحاء حب 

الملوك; لحاء شجر الكينا لغايات طبية; لحم مجفد معّد لغايات طبية; لصاقات، ومواد 

اقات طبية; لصقات; لصقات خردل; لصقات طبية اللتئام الجروح; لصقات عيون للتضميد; لص
لغايات طبية; لصقات لمسامير القدم; لصقات مضادة لاللتهاب مسكنة لأللم; لقاحات بيطرية; 

لقاحات ضد اإلنفلونزا; لقاحات لألحصنة; لقاحات للماشية; لقاحات مضادة ألمراض المكورات 

ت صيدالنية; لوشن طبي للشعر; لوشن طبي لما بعد الحالقة; ليسيثين الرئوية; لوبولين لغايا
لغايات طبية; ماء المليسا لغايات صيدالنية; ماء بحر لالستحمام الدوائي; ماء جوالرد; ماء 

مدعم بالفيتامينات ]لالستخدامات الطبية[; مادة حشو االسنان; مبيدات اعشاب; مبيدات 

السوس لالستخدامات الزراعية; مبيدات السوس  اآلفات; مبيدات الديدان; مبيدات
لالستخدامات المنزلية; مبيدات القراد; مبيدات القوارض; مبيدات آفات لالستخدامات المنزلية; 

مبيدات أعشاب لالستخدامات الزراعية; مبيدات أعشاب لالستخدامات المنزلية; مبيدات 

ات حشرات; مبيدات حشرية حيوية جراثيم; مبيدات جراثيم لمعالجة المياه الملوثة; مبيد
لالستخدامات المنزلية; مبيدات حشرية دخانية; مبيدات حشرية لالستخدامات الزراعية; 
مبيدات حشرية لالستخدامات المنزلية; مبيدات حيوية; مبيدات حيوية زراعية; مبيدات 
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pharmaceutical purposes; drugs for medical purposes; propolis 
for medicinal or therapeutic purposes; herbal remedies; 

remedies for foot perspiration; remedies for perspiration; corn 
remedies; digestives for pharmaceutical purposes; medicine 
cases, portable, filled; chewing gum for medical purposes; 

diagnostic agents, preparations and substances for medical 
purposes; drug delivery agents; drug delivery agents in the 
form of tablets that provide controlled release of the active 

ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; drug delivery 
agents in the form of capsules that provide controlled release of 
the active ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; 

drug delivery agents in the form of powders that provide 
controlled release of the active ingredients for a wide variety of 
pharmaceuticals; hypolipidemic agents; gastrointestinal 

cleaning agents; viscoelastic agents for ophthalmic purposes; 
sealing agents for dental purposes; adjuvants for medical 
purposes; gases for medical purposes; processed bee pollen 

for medicinal or therapeutic purposes; bee pollen for use as a 
dietary food supplement; fly glue; mouthwashes for medical 
purposes; dog washes [insecticides]; lotions for veterinary 

purposes; lotions for pharmaceutical purposes; vaginal washes 
for medical purposes; medicated eye-washes; medicated skin 
lotions; pharmaceutical lotions for the skin; animal washes 

[insecticides]; insecticidal veterinary washes; cattle washes 
[insecticides]; antibacterial handwashes; medicated lotions; 
medicated lotions for sunburn; medicated diaper rash lotions; 

medicated lotions and creams for the body, skin, face, and 
hands; antimicrobial clay; petroleum jelly for medical purposes; 
charcoal for pharmaceutical purposes; moleskin for medical 

purposes; glycerophosphates; phosphates for pharmaceutical 
purposes; incontinence pads; sanitary towels; disposable pads 
for incontinence; diapers for incontinence; pants, absorbent, for 

incontinence; vitamins; vitamins for pets; phenol for 
pharmaceutical purposes; spermicides; fungicides for medical 
purposes; dental veneers; ear drops; collyrium; eye drops; nose 

drops for medical purposes; vitamin drops; meal replacement 
bars for medical purposes; vitamin and mineral bars for medical 
purposes; cotton wool for medical purposes; cotton for medical 

purposes; absorbent cotton; antiseptic cotton; aseptic cotton; 
moleskin for use as a medical bandage; appetite suppressants 
for medical purposes; camphor for medical purposes; 

eucalyptus for pharmaceutical purposes; calomel [fungicide]; 
quebracho for medical purposes; cod-liver oil capsules; unit 
dose capsules, empty, for pharmaceutical purposes; cachets for 

pharmaceutical purposes; capsules for medicines; 
decongestant capsules; capsules made of dendrimer-based 
polymers, for pharmaceuticals; allergy capsules; herbal male 

enhancement capsules; isopropyl alcohol for medical purposes; 
rubbing alcohol; medicinal alcohol; alcohol for pharmaceutical 
purposes; alcohol for topical use; carbolineum [parasiticide]; 

hydrocortisone creams; medicated skin creams; medicinal 
creams; medicinal creams for skin care; herbal creams for 
medical purposes; corn and callus creams; medicated lip 

creams; antibiotic creams; multi-purpose medicated antibiotic 
creams; anti-itch creams [antipruritics]; antifungal creams for 
medical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 

hydrated chloral for pharmaceutical purposes; chloroform; 
poultices; eye compresses; medicated compresses; diagnostic 
test reagents for veterinary purposes; diagnostic test reagents 

for medical purposes; diagnostic test reagents for medical or 
veterinary purposes; diagnostic biomarker reagents for medical 
purposes; diagnostic reagents for medical purposes; diagnostic 

reagents for medical or veterinary purposes; biological and 
chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; reagents for 

medical purposes; medical diagnostic reagents and assays for 
testing of body fluids; diagnostic reagents and contrast media 
for medical purposes; curare; quassia for medical purposes; 

مسابح; زراعية; مبيدات طحالب; مبيدات طحالب لالستخدامات الزراعية; مبيدات طحالب لل
مبيدات طفيليات; مبيدات طفيليات لألغراض الطبية; مبيدات فطريات; مبيدات فطور، مبيدات 

األعشاب الضارة; مبيدات فطور لالستخدامات الزراعية; مبيدات فطور لالستخدامات المنزلية; 
ية مبيدات لألعشاب المائية; مبيدات للفيروسات; متتبعات النظائر المشعة لالستخدامات العالج

أو التشخيصية; متسحضرات التتراسيكلين; مثبطات البكتريا لألغراض الطبية، والسنية، 

والبيطرية; مثبطات العفن الفطري; مجففات ]عوامل تجفيف[ لغايات طبية; محاقن معبأة 
لغايات طبية; محاليل ترطيب العدسات الالصقة; محاليل تستخدم للعدسات الالصقة; محاليل 

الصقة; محاليل صيدالنية تستخدم في غسيل الكلية; محاليل غسل تنظيف العدسات ال

لالستخدامات العينية; محاليل مطهرة لألغراض الطبية; محرضات تعرق; محرضات لتقبض 
الرحم; محفزات المناعة; مخدرات; مخّدرات; مخدرات مركبة; مخفضات الكوليسترول; 

; مراهم زئبقية; مراهم عشبية ضد مخففات الحمى; مدرات الحليب; مذيبات الزالة اللصقات

الحكة للحيوانات المدللة; مراهم عشبية لتقرحات الجلد عند الحيوانات األليفة; مراهم عطرية 
لغايات طبية; مراهم لحروق الشمس; مراهم لسعة البرد لغايات صيدالنية; مراهم لعالج طفح 

كنة; مراهم مضادة حيوية; الحفاضات; مراهم لغايات صيدالنية; مراهم للبواسير; مراهم مس

مراهم مضادة لاللتهاب; مراهم مضادة للحكة ]مضادات حكة[; مراهم معالجة دوائياً لعالج 
طفح الحفاضات; مرخيات العضالت; مركبات تدليك لألغراض الطبية واالستشفائية; مركبات 

لقات لترميم األسنان; مركبات مزيلة لرائحة الغرف; مرهم الصابون; مزلقات صحية; مز

طبية; مزلقات لالستعمال الشخصي مركبة من الماء; مزلقات مركبة من السيليكون لالستعمال 
الشخصي; مزلقات مهبلية; مزيج مشروبات بديلة عن الوجبات ]لألغراض الطبية[; مزيالت 

الروائح الكريهة, بخالف ماهو لإلستخدام الشخصي أو للحيوانات; مزيالت رائحة األحذية; 

حة لصواني األوساخ; مزيالت روائح األقمشة; مزيالت روائح منزلية; مزيالت مزيالت رائ
للروائح الكريهة لالقمشة والمنسوجات; مساحيق بديلة عن الوجبات ]لالستخدامات الطبية[; 

مساحيق طاردة للبعوض; مساحيق ألقدام الرياضيين; مساحيق لألقدام معالجة دوائياً; 

دة البزاق; مستحضرات ابادة اليرقات; مستحضرات اختبار مساعدات اللقاح; مستحضرات ابا
الحمل; مستحضرات اختبار الحمل لالستخدامات المنزلية[; مستحضرات استحمام عالجية; 

مستحضرات استحمام لغايات طبية; مستحضرات افيون; مستحضرات األحماض األمينية 

البيطرية; مستحضرات  لألغراض الطبية; مستحضرات األحماض األمينية لألغراض الطبية
اإلريثرومايسين; مستحضرات البروبيوتيك لالستخدامات الطبية تساعد في المحافظة على 

التوازن الطبيعي للفلورا في الجهاز الهضمي; مستحضرات البنسلين; مستحضرات 

التريبتوفان; مستحضرات التريكومايسين; مستحضرات الثريونين; مستحضرات الثيولوتين; 
لثيومرزال; مستحضرات الستربتومايسين; مستحضرات السلفوناميد; مستحضرات ا

مستحضرات الصبار لألغراض الصيدالنية; مستحضرات العناية الشخصية الطبية; 

مستحضرات العناية بالصحة لألغراض البيطرية; مستحضرات العناية بالصحة لألغراض 
مفينيكول; مستحضرات الطبية; مستحضرات الغسل لألغراض الطبية; مستحضرات الكلورا

الكوندرويتين; مستحضرات الليزين; مستحضرات المثيونين; مستحضرات المداواة بخالصات 

االعضاء او الغدد; مستحضرات انزيمية لغايات بيطرية; مستحضرات انزيمية لغايات طبية; 
مستحضرات إدرار الحليب; مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من الهواء; مستحضرات 

لغايات صيدالنية; مستحضرات بكتريولوجية لالستخدام الطبي والبيطري;  بزموث

مستحضرات بلسمية لغايات طبية; مستحضرات بيطرية; مستحضرات بيطرية لمعالجة 
البكتريا المعوية; مستحضرات تبخير لغايات طبية; مستحضرات تثبيط الهرمونات; 

ضرات تشخيص لغايات طبية; مستحضرات تجديب التربة; مستحضرات تسكين األلم; مستح

مستحضرات تشخيص ومعالجة االضطرابات المتعلقة بالتناسل والخصوبة; مستحضرات 
تشخيصية لغايات بيطرية; مستحضرات تشخيصية مشعة; مستحضرات تعقيم; مستحضرات 

تعقيم األظافر; مستحضرات تعقيم الجلد لألغراض الطبية; مستحضرات تعقيم اليدين; 

حيوية لألغراض الطبية; مستحضرات تقوية الخصوبة; مستحضرات مستحضرات تقنية 
تنظيف العدسات الالصقة; مستحضرات تنقية الهواء; مستحضرات توسيع الّشعب الهوائية; 

مستحضرات جرثومية لإلستخدامات الطبية و البيطرية; مستحضرات حقن شرجية; 

خار من المنثول لألطفال مستحضرات حمام المنثول ]لألغراض الطبية[; مستحضرات حمام ب
الرضع; مستحضرات حمية غذائية معدلة لألغراض الطبية; مستحضرات حيوية لغايات 

بيطرية; مستحضرات حيوية لغايات طبية; مستحضرات حيوية لالستخدامات الطبية 

والبيطرية; مستحضرات دوائية; مستحضرات دوائية للعناية بالصحة; مستحضرات دوائية 
رات، أو كبسوالت، أو حبوب، أو حبوب مضغوطة; مستحضرات دوائية للفم على شكل قط

لنمو الشعر; مستحضرات زاللية لغايات طبية; مستحضرات صارفة للشحوم; مستحضرات 

صحية لغايات طبية; مستحضرات صحية للعناية بالنظافة الشخصية، عدا عن مستحضرات 
حضرات صيدالنية تستخدم الزينة; مستحضرات صحية معقمة; مستحضرات صيدالنية; مست

في التشجيع على االمتناع عن التدخين; مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج الكيماوي; 

مستحضرات صيدالنية تستخدم في عالج األمراض البولية; مستحضرات صيدالنية تستخدم 
في عالج األورام; مستحضرات صيدالنية كلسية; مستحضرات صيدالنية ألجهزة االستنشاق; 

مستحضرات صيدالنية لتعديل المناعة; مستحضرات صيدالنية لتفعيل الوظيفة الخلوية; 

مستحضرات صيدالنية لتنظيم جهاز المناعة; مستحضرات صيدالنية لجراحة لعين أو باطنها; 
مستحضرات صيدالنية لعالج االضطرابات الجلدية; مستحضرات صيدالنية لعالج األورام 

ية لعالج التهاب األنف التحسسي; مستحضرات صيدالنية لعالج الخبيثة; مستحضرات صيدالن

التهاب األنف التحسسي والربو; مستحضرات صيدالنية لعالج الحساسية; مستحضرات 
صيدالنية لعالج الربو; مستحضرات صيدالنية لعالج السكري; مستحضرات صيدالنية لعالج 

ية لعالج حروق الشمس; أمراض الجلد واألظافر والوقاية منها; مستحضرات صيدالن

مستحضرات صيدالنية لعالج قشرة الرأس; مستحضرات صيدالنية لعالج لدغات الحشرات; 
مستحضرات صيدالنية لالستخدام البشري; مستحضرات صيدالنية لالستنشاق لمعالجة فرط 

ضغط الدم الرئوي; مستحضرات صيدالنية لألغراض السنية; مستحضرات صيدالنية للجروح; 
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cocaine; collagen for medical purposes; collodion for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for treating 

diseases affecting vine plants; chinoline for medical purposes; 
quinine for medical purposes; headache relief sticks; dental 
lacquer; eye pads for medical purposes; nicotine gum for use as 

an aid to stop smoking; mint-flavored chewing gum for medical 
purposes; medicated chewing gum; angostura bark for medical 
purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; barks 

for pharmaceutical purposes; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; condurango bark for medical 
purposes; croton bark; quinquina for medical purposes; freeze-

dried meat adapted for medical purposes; plasters, materials for 
dressings; medical plasters; adhesive plasters; mustard 
plasters; medical adhesives for binding wounds; eyepatches for 

medical purposes; corn plasters; anti-inflammatory analgesic 
plasters; veterinary vaccines; vaccines against influenza; 
vaccines for horses; vaccines for cattle; vaccines against 

pneumococcal infections; lupulin for pharmaceutical purposes; 
medicated hair lotions; medicated after-shave lotions; lecithin 
for medical purposes; melissa water for pharmaceutical 

purposes; sea water for medicinal bathing; lead water; vitamin 
enriched water for medical purposes; teeth filling material; 
herbicides; pesticides; nematicides; acaricides for agricultural 

purposes; acaricides for domestic use; acaricides; rodenticides; 
pesticides for domestic use; herbicides for agricultural 
purposes; herbicides for domestic use; germicides; 

microbicides for wastewater treatment; insecticides; 
biopesticides for domestic use; fumigants; insecticides for 
agricultural purposes; insecticides for domestic use; biocides; 

agricultural biopesticides; agricultural pesticides; algicides; 
algicides for agricultural purposes; algicides for swimming 
pools; parasiticides; parasiticides for medical purposes; 

fungicides; fungicides, herbicides; fungicides for agricultural 
purposes; fungicides for domestic use; aquatic herbicides; 
virucides; radioisotope markers for therapeutic or diagnostic 

use; tetracycline preparations; bacteriostats for medical, dental 
and veterinary purposes; mildewcides; siccatives [drying 
agents] for medical purposes; pre-filled syringes for medical 

purposes; contact lens wetting solutions; solutions for contact 
lenses; contact lens cleaning solutions; pharmaceutical 
solutions used in dialysis; irrigating solutions for eye use; 

cleansing solutions for medical purposes; diaphoretics; 
oxytocics; immunostimulants; narcotics; anaesthetics; 
synthetic narcotics; cholesterol reducers; febrifuges; 

lactagogues; solvents for removing adhesive plasters; mercurial 
ointments; herbal anti-itch ointments for pets; herbal sore skin 
ointments for pets; pomades for medical purposes; sunburn 

ointments; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
ointments for treating diaper rash; ointments for pharmaceutical 
purposes; hemorrhoidal ointments; liniments; antibiotic 

ointments; anti-inflammatory ointments; anti-itch ointments 
[antipruritics]; medicated diaper rash ointments; muscle 
relaxants; rubbing compounds for medical or therapeutic 

purposes; dental restoration compounds; room deodorizing 
compositions; opodeldoc; hygienic lubricants; medical 
lubricants; water-based personal lubricants; silicone-based 

personal lubricants; vaginal lubricants; meal replacement 
shakes for medical purposes; deodorants, other than for human 
beings or for animals; shoe deodorizers; deodorizers for litter 

trays; fabric deodorizers; household deodorizers; deodorants 
for clothing and textiles; meal replacement powders for medical 
purposes; flea powders; powders for treating athlete's foot; 

medicated foot powders; vaccine adjuvants; slug exterminating 
preparations; larvae exterminating preparations; pregnancy 
testing preparations; pregnancy testing preparations for home 

use; therapeutic preparations for the bath; bath preparations for 
medical purposes; opiates; amino acid preparations for medical 
purposes; amino acid preparations for veterinary purposes; 

ت صيدالنية للجهاز العصبي المركزي; مستحضرات صيدالنية للحيوانات; مستحضرا
مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة; مستحضرات صيدالنية للعناية بالصحة; مستحضرات 

صيدالنية للعناية بجلد الحيوانات; مستحضرات صيدالنية للوقاية من ترقق العظام; 
لقلب; مستحضرات صيدالنية لمعالجة مستحضرات صيدالنية لمعالجة اضطرابات عمل ا

االضطرابات الهرمونية; مستحضرات صيدالنية لمعالجة االضطرابات الهرمونية والوقاية من 

ترقق العظام; مستحضرات صيدالنية لمعالجة األمراض المعدية; مستحضرات صيدالنية 
مستحضرات لمعالجة األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان; 

صيدالنية لمعالجة أمراض الجهاز العصبي المركزي; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض 

الجهاز الهضمي; مستحضرات صيدالنية لمعالجة أمراض المناعة الذاتية; مستحضرات 
صيدالنية لمعالجة أمراض وحاالت العين; مستحضرات صيدالنية لمعالجة تصلب األنسجة 

دالنية لمعالجة داء باركينسون; مستحضرات صيدالنية لمعالجة المتعدد; مستحضرات صي

مرض النقرس; مستحضرات صيدالنية مشعة لالستخدامات التشخيصية أو العالجية داخل 
الجسم; مستحضرات صيدالنية مضادة للسعال; مستحضرات صيدالنية مضادة للرشح; 

مغذية تستخدم  مستحضرات صيدالنية مضادة للسعال والرشح; مستحضرات صيدالنية

كمكمالت للحمية; مستحضرات صيدالنية مغذية لألغراض االستشفائية; مستحضرات 
صيدالنية مغذية لألغراض الطبية واالستشفائية; مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية; 

مستحضرات طبية الغراض التنحيف; مستحضرات طرد الحيوانات، والطيور، والحشرات; 

الطبية; مستحضرات عالج الرشح; مستحضرات عالج نباتية  مستحضرات عشبية لألغراض
لالستخدام الطبي; مستحضرات على شكل بخاخات أنفية معالجة دوائياً; مستحضرات على 

شكل بخاخات أنفية وفموية تستخدم كمحرضات للجهاز العصبي المركزي; مستحضرات على 

ات على شكل مسحوق شكل حبيبات وسوائل لمكافحة نمو الطحالب وإزالتها; مستحضر
لمكافحة نمو الطحالب وإزالتها; مستحضرات عناية باألقدام لألغراض الطبية; مستحضرات 

عينية; مستحضرات غذائية للرضع; مستحضرات فيتامين ب; مستحضرات فيتامين دي; 

مستحضرات فيتامين سي; مستحضرات فيتامينية; مستحضرات قتل األعشاب الضارة 
مستحضرات قتل البعوض توضع على شبكات البعوض; مستحضرات والقضاء على الهوام; 

قتل الطفيليات; مستحضرات قلويات األفيون; مستحضرات كافيين تستخدم للتنبيه; 

مستحضرات كافيين لالستخدامات الطبية; مستحضرات كائنات حية دقيقة لالستخدام الطبي 
ت كيماوية لعالج األمراض والبيطري; مستحضرات كوكا قلوانية لألغرض الطبية; مستحضرا

التي تؤثر على نباتات الحبوب; مستحضرات كيميائية حيوية لألغراض البيطرية; 

مستحضرات كيميائية حيوية لألغراض الطبية; مستحضرات كيميائية حيوية لألغراض الطبية 
أو البيطرية; مستحضرات كيميائية صيدالنية; مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل; 

كيميائية لعالج العفن الفطري; مستحضرات كيميائية لعالج الفلكسرة; مستحضرات 

مستحضرات كيميائية لعالج لفحة الحنطة; مستحضرات كيميائية لغايات بيطرية; مستحضرات 
كيميائية لغايات صيدالنية; مستحضرات كيميائية لغايات طبية; مستحضرات كيميائية 

كيميائية لألغراض الصحية; مستحضرات البادة لالستخدامات الطبية والبيطرية; مستحضرات 

الحشرات والحيوانات الضارة; مستحضرات البادة الحيونات الضارة; مستحضرات البادة 
الفئران; مستحضرات اليقاف النزيف; مستحضرات ألقدام الرياضيين; مستحضرات لتحديد 

ستحضرات لعالج فترة اإلباضة; مستحضرات لتسهيل التسنين; مستحضرات لعالج الحروق; م

حب الشباب; مستحضرات للبواسير; مستحضرات للتشخيص المعملي لألغراض الطبية; 
مستحضرات للجسؤة; مستحضرات للحد من النشاط الجنسي; مستحضرات للحد من تكاثر 

الحشرات; مستحضرات للحمام معالجة دوائياً لالستخدامات االستشفائية; مستحضرات للشرث 

للعناصر الزهيدة لالستخدامات البشرية; مستحضرات للعناصر الزهيدة  ]التثليج[; مستحضرات
لالستخدامات الحيوانية; مستحضرات للعناية باألظافر لألغراض الطبية; مستحضرات للعناية 

بالشعر معالجة دوائياً; مستحضرات للعناية بالشفتين معالجة دوائياً; مستحضرات للعناية 

ضرات للعينين; مستحضرات للقضاء على الحشرات; بالنظافة معالجة دوائياً; مستح
مستحضرات للقضاء على الذباب; مستحضرات للقضاء على العفن; مستحضرات للقضاء على 
القمل ]مبيدات القمل[; مستحضرات للقضاء على فطر العفن الجاف; مستحضرات للكشف عن 

ميول الفطرية التحوالت في مورثات بريون لألغراض الطبية; مستحضرات للكشف عن ال
المسبقة لألغراض الطبية; مستحضرات للمعالجة المعدية المعوية; مستحضرات للوقاية من 

المضغ أو العض من قبل الحيوانات; مستحضرات لمعالجة اضطرابات االنتصاب; مستحضرات 

لمعالجة األمراض الوعائية القلبية; مستحضرات لمعالجة السعال; مستحضرات لمعالجة بثور 
مستحضرات لمعالجة عسر الطمث; مستحضرات مانعة للحمل; مستحضرات متعددة  الحمى;

الفيتامينات; مستحضرات مدّرة للبول; مستحضرات مراهم مضادة لاللتهاب; مستحضرات 

مزيلة لرائحة للقماش والنسيج; مستحضرات مسكنة لآلالم; مستحضرات مضادة حيوية; 
مضادة لاللتهاب; مستحضرات مضادة مستحضرات مضادة لسرطان السرقوم; مستحضرات 

لاللتهاب وخافضة للحرارة; مستحضرات مضادة لالمراض الفطرية; مستحضرات مضادة 

للتبول; مستحضرات مضادة للجراثيم لمنع التحلل الميكروبيولوجي; مستحضرات مضادة 
للسرطان; مستحضرات مضادة للسكري; مستحضرات مضادة للطفيليات; مستحضرات مضادة 

مستحضرات مضادة للفطور; مستحضرات مطهرة لألمعاء; مستحضرات مطهرة  للعث;

ومزيلة للرائحة لكافة األغراض; مستحضرات معالجة البواسير; مستحضرات معالجة الربو; 
مستحضرات معالجة الشقيقة; مستحضرات معالجة الغثيان; مستحضرات معالجة دوار 

د; مستحضرات معالجة دوائياً إلزالة الحركة; مستحضرات معالجة دوائياً ألمراض الجل

الثؤلول; مستحضرات معالجة دوائياً للحالقة; مستحضرات معالجة دوائياً للعناية بالجلد; 
مستحضرات معالجة دوائياً للعناية بالفم ومعالجته; مستحضرات معالجة فطور األظافر; 

مة مستحضرات معقمة; مستحضرات معقمة تستخدم في المشافي; مستحضرات معق

لالستخدامات المنزلية; مستحضرات معملية للتنبؤ باإلباضة; مستحضرات معملية للتنبؤ 
باإلباضة لالستخدامات المنزلية; مستحضرات مقيئة; مستحضرات من الفيتامينات والمعادن; 

مستحضرات من الفيتامينات والمعادن لألغراض الطبية; مستحضرات منشطة للذكورة; 
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erythromycin preparations; probiotic preparations for medical 
purposes to help maintain a natural balance of flora in the 

digestive system; penicillin preparations; tryptophane 
preparations; trichomycin preparations; threonine preparations; 
thiolutin preparations; thiomersal; streptomycin preparations; 

sulfonamide preparations; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; medicated toiletry preparations; 
hygienic preparations for veterinary purposes; hygienic 

preparations for medical purposes; douching preparations for 
medical purposes; chloramphenicol preparations; chondroitin 
preparations; lysine preparations; methionine preparations; 

opotherapy preparations; enzyme preparations for veterinary 
purposes; enzyme preparations for medical purposes; 
galactagogue preparations; air deodorising preparations; 

bismuth preparations for pharmaceutical purposes; 
bacteriological preparations for medical and veterinary use; 
balsamic preparations for medical purposes; veterinary 

preparations; veterinary preparations for treatment of intestinal 
bacteria; fumigation preparations for medical purposes; 
hormone suppressing preparations; soil-sterilising 

preparations; pain relief preparations; diagnostic preparations 
for medical purposes; preparations for the diagnosis and 
treatment of disorders relating to sexual reproduction and 

fertility; diagnostic preparations for veterinary purposes; 
radiopharmaceutical preparations for diagnostic purposes; 
sterilising preparations; nail sanitizing preparations; 

preparations for cleansing the skin for medical purposes; hand-
sanitizing preparations; biotechnological preparations for 
medical purposes; fertility enhancement preparations; contact 

lens cleaning preparations; air purifying preparations; 
bronchodilating preparations; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; enema preparations; menthol bath 

preparations for medical purposes; menthol vapor bath 
preparations for babies; dietetic preparations adapted for 
medical purposes; biological preparations for veterinary 

purposes; biological preparations for medical purposes; 
biological preparations for medical or veterinary purposes; 
medicinal preparations; medicinal health care preparations; 

medicinal preparations for the mouth in the form of drops, 
capsules, tablets or compressed tablets; medicinal hair growth 
preparations; albuminous preparations for medical purposes; 

lipotropic factor preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; sanitary preparations for personal hygiene, other 
than toiletries; sanitary sterilizing preparations; pharmaceutical 

preparations; pharmaceutical preparations for use in 
discouraging the smoking habit; pharmaceutical preparations 
for use in chemotherapy; pharmaceutical preparations for use in 

urology; pharmaceutical preparations for use in oncology; lime-
based pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for inhalers; pharmaceutical preparations for 

immunity adjustment; pharmaceutical preparations for 
activating cellular function; pharmaceutical preparations for 
regulating the immune system; pharmaceutical preparations for 

ocular or intraocular surgery; pharmaceutical preparations for 
treating skin disorders; pharmaceutical preparations for treating 
malignant tumors; pharmaceutical preparations for the 

treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical preparations for 
treating allergic rhinitis and asthma; pharmaceutical 
preparations for treating allergies; pharmaceutical preparations 

for the treatment of asthma; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for treating 
and preventing skin and nail diseases; pharmaceutical 

preparations for treating sunburn; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; pharmaceutical preparations for the relief 
of insect bites; pharmaceutical preparations for human use; 

pharmaceutical preparations for inhalation for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for 
dental purposes; pharmaceutical preparations for wounds; 

رة لالستخدام البشري والحيواني; مستحضرات من فيتامينات مستحضرات من عناصر ناد
متنوعة; مستحضرات من مضادات حيوية متنوعة; مستحضرات هرمونات الدرق وجار 

الدرق; مستحضرات هرمونات بانكرياسية; مستحضرات هرمونات نخامية; مستحضرات 
وقاية منه; هرمون األدرينالين; مستحضرات ومركبات صيدالنية لمعالجة السرطان وال

مستحضرات ومواد تحوي فيتامينات; مستحضرات ومواد دوائية; مستحضرات ومواد 

صيدالنية; مستحضرات ومواد صيدالنية لمعالجة الجلد واألنسجة التالفة; مستحضرات ومواد 
صيدالنية لمعالجة أمراض المعدة واألمعاء; مستحضرات ومواد صيدالنية مضادة للحساسية; 

من العناصر المعدنية لألغراض الطبية; مستخلصات نباتية لغايات مستحضرات ومواد 

صيدالنية; مستنبتات النسيج الحيوي لألغراض البيطرية; مستنبتات النسيج الحيوي 
لألغراض الطبية; مستنبتات كائنات حية دقيقة لالستخدام الطبي والبيطري; مسحات معقمة; 

مسحوق للطفل الرضيع معالج دوائياً; مسحوق االقحوان; مسحوق اللؤلؤ ألغراض طبية; 

مسحوق من الذراح; مسكنات; مسكنات ألم خافضة للحرارة; مسكنات فموية; مسكنات 
منومة; مسكنات موضعية; مشروبات بديلة عن الوجبات ]لألغراض الطبية[; مشروبات 
ينات حليب مملّت لغايات طبية; مشروبات حمية معدة لغايات طبية; مشروبات مدعمة بالفيتام

]لالستخدامات الطبية[; مشروبات مدعمة غذائياً ]لالستخدامات الطبية[; مشروبات معدلة 
لألغراض الطبية; مضادات اكتئاب; مضادات التهاب; مضادات الهيستامين; مضادات أكسدة 

كمكمالت غذائية; مضادات إقياء; مضادات تخثر; مضادات تشنج; مضادات جراثيم 

ادات حموضة; مضادات حيوية; مضادات خمج; مضادات خمج لالستخدامات الجلدية; مض
جلدية; مضادات سموم; مضادات سموم الحيوانات; مضادات طفيلية; مضادات غازات; 
مضادات فرط الضغط; مضادات فطور مهبلية; مضادات فيروسات; مطاط الغراض طب 

هرات لغايات االسنان; مطاعيم; مطمثات; مطهرات; مطهرات كيميائية لتنظيف الجروح; مط
صحية; مطهرات لكافة األغراض; معادن ثمينة وخالئطها لالستخدامات السنية; معادن قابلة 
للتشكيل لألغراض السنية; معجون األسنان الدوائي; معطرات لجهاز فرم الفضالت; معقمات 

تجاويف الفم ]لألغراض الطبية[; معقمات لالستخدامات المنزلية; معقمات لالستخدام في 
ابح; معقمات لألجهزة واألدوات السنية; معقمات لألجهزة واألدوات السنية والطبية; المس

معقمات لألجهزة واألدوات الطبية; معقمات لألدوات الطبية; معقمات لألغراض الصحية; 

معقمات لألغراض الطبية; معقمات للعدسات الالصقة; معقمات معالجة دوائياً للجلد والجروح; 
يسيا لغايات صيدالنية; مقبضات األوعية الدموية; مقشعات; مقويات مغاطس اكسجين; مغن

]ادوية[; مقويات لألغراض الطبية; مكمالت الكالسيوم; مكمالت حمية طبيعية لمعالجة رهاب 

األماكن الضيقة; مكمالت حمية لضبط الكوليسترول; مكمالت حمية للحيوانات المدللة; 
ل مزيج مسحوق شراب; مكمالت حمية للحيوان مكمالت حمية للحيوانات المدللة على شك

المدلل على شكل طعام مكافأة; مكمالت علفية لالستخدامات البيطرية; مكّمالت غذائية ذات أثر 

تجميلي; مكمالت غذائية لألغراض البيطرية; مكمالت غذائية للبشر والحيوانات; مكمالت 
غذائية من البروتين; مكمالت  غذائية للحيوانات; مكمالت غذائية من األلجينات; مكمالت

غذائية من الجبنين; مكمالت غذائية من الغلوكوز; مكمالت غذائية من الفيتامينات والمعادن; 

مكمالت غذائية من الليستين; مكمالت غذائية من أنزيمات; مكمالت غذائية من براعم القمح; 
ائية من زيت بذر مكمالت غذائية من حبوب الطلع; مكمالت غذائية من دنج; مكمالت غذ

الكتان; مكّمالت غذائية من مسحوق ثمار اآلساي; مكمالت غذائية من هالم ملكي; مكمالت 

فيتامينات على شكل حبوب تستخدم لعمل شراب فوار عند إضافة الماء; مكمالت مثلية; 
مكمالت مغذية لالستخدامات البيطرية; مكمالت مغذية من النشاء المعدل لألغراض الطبية; 

الت من البروتين للحيوانات; مكمالت من الفيتامينات; مكمالت من الفيتامينات والمعادن; مكم

مكمالت من الفيتامينات والمعادن للحيوانات المدللة; مالحق بذر الكتان غذائية; مالحق زالل 
غذائية; مالط العظم لغايات جراحية وتجبيرية; مالط لحوافر الحيوانات; مالط لالسنان; مالغم 

بية لالسنان; مالغم لالسنان; ملطفات جو للسيارات; ملينات; مناديل مرطَّبة معالجة دوائياً; ذه

مناديل مشبعة بمستحضرات مضادة للبكتريا; مناديل مشبعة بمواد طاردة للحشرات; مناديل 
ورقية مشربة بغسوالت ]لوشن[ صيدالنية; مناديل ومسح مشبعة بغسول وكريمات صيدالنية; 

هاز التنفسي; منبهات للجهاز العصبي المركزي; منتجات طاردة للحيوانات; منبهات للج

منتجات غذائية للحمية معززة غذائياً ومعدلة لألغراض الطبية; منثول; منشطات نمو الشعر 
]لالستخدامات الطبية[; منظفات أسنان طبية; منظفات لغايات طبية; منظفات مضادة للبكتريا; 

راحيض; منظفات معقمة للحمامات; ّمنفطات; منقوعات دوائية; منظفات معقمة ألحواض الم

منقيات; منومات; مني للتلقيح الصناعي; مهدئات; مهدئات اعصاب; مواد بصمة لالسنان; 
مواد تباين اشعاعي لغايات طبية; مواد تباين لالستخدام في التصوير التشخيصي فوق 

مواد تباين لالستخدام مع معدات األشعة  الصوتي; مواد تباين لالستخدام مع المعدات الطبية;

السينية; مواد تباين لالستخدام مع معدات التصوير الطبي; مواد تباين للتصوير داخل الجسم 
الحي; مواد تبطين لألغراض السنية; مواد تثبيت لألغراض السنية; مواد ترميم األسنان; 

لتعويضات السنية; مواد تضميد; مواد تستخدم في العالج الكيميائي; مواد تصليح األسنان وا

مواد تضميد الجروح; مواد حاكة لالسنان; مواد حمية غذائية مكونة من الفيتامينات، 
والعناصر المعدنية، واألحماض األمينية، والعناصر النادرة; مواد حمية غذائية مكونة من 

ة; مواد حمية معدة الفيتامينات، والعناصر المعدنية، والعناصر النادرة إما منفردة أو مجتمع

لالستخدام الطبي; مواد سيراميك لالستخدامات السنية; مواد سيراميك لالستخدامات السنية 
للحشوات; مواد شمعية سنية; مواد صيدالنية مثلية; مواد صيدالنية مضادة للبكتريا; مواد 

على صيدالنية مضادة للسكري; مواد صيدالنية وعائية قلبية; مواد طاردة للبعوض توضع 

الجلد; مواد غذائية زاللية لغايات طبية; مواد قابضة لغايات طبية; مواد كاوية لغايات 
صيدالنية; مواد الصقة لالستخدامات السنية والطبية السنية; مواد الصقة لألسنان; مواد 

لتلميع األسنان; مواد لصق الطقم االسنان; مواد لصق وأساس ألغراض سنية; مواد لغسل 

حيوية; مواد لغسل اليدين معالجة دوائياً; مواد لغسيل اليدين مضادة للجراثيم;  اليدين مضادة
مواد لألسنان الصنعية; مواد للتعويضات السنية; مواد للحشوات والطبعات السنية; مواد 
للوقاية الفموية; مواد مانعة للتعرق; مواد مختومة مشعة لألغراض الطبية; مواد مخدرة 
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pharmaceutical preparations for the central nervous system; 
pharmaceutical preparations for animals; pharmaceutical 

preparations for skin care; pharmaceutical preparations for 
health care; pharmaceutical preparations for animal skin care; 
pharmaceutical preparations for the prevention of osteoporosis; 

pharmaceutical preparations for the treatment of heart rhythm 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment of hormonal disorders and the prevention of 
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cardiovascular disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system [CNS] 

diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
digestive diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of autoimmune diseases; pharmaceutical 

preparations for the treatment of eye diseases and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 

Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gout; radioactive pharmaceutical preparations for 
in vivo diagnostics or therapeutic use; pharmaceutical cough 

preparations; pharmaceutical cold preparations; pharmaceutical 
antitussive-cold preparations; nutraceuticals for use as dietary 
supplements; nutraceuticals for therapeutic purposes; 

nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; 
pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; medical 
preparations for slimming purposes; preparations for repelling 

animals, birds and insects; herbal preparations for medical 
purposes; preparations for treating colds; phytotherapy 
preparations for medical purposes; medicated nasal spray 

preparations; nasal and oral spray preparations for use as 
central nervous system stimulants; preparations in the form of 
granules and liquids for controlling and removing moss; 

preparations in the form of powders for controlling and 
removing moss; foot care preparations for medical purposes; 
ophthalmic preparations; infant formula; vitamin B 

preparations; vitamin D preparations; vitamin C preparations; 
vitamin preparations; preparations for killing weeds and 
destroying vermin; mosquito killing preparations for application 

to mosquito nets; preparations for destroying parasites; opium 
alkaloid preparations; caffeine preparations for stimulative use; 
caffeine preparations for medical purposes; preparations of 

microorganisms for medical or veterinary use; coca alkaloid 
preparations for medical purposes; chemical preparations for 
treating diseases affecting cereal plants; biochemical 

preparations for veterinary purposes; biochemical preparations 
for medical purposes; biochemical preparations for medical or 
veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 

chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; chemical 
preparations for treating mildew; chemical preparations for 
treating phylloxera; chemical preparations for treating wheat 

blight; chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical preparations for 

medical or veterinary purposes; chemical preparations for 
sanitary purposes; vermin destroying preparations; 
preparations for destroying noxious animals; preparations for 

destroying mice; styptic preparations; preparations for treating 
athlete's foot; preparations for predicting ovulation; 
preparations to facilitate teething; preparations for the treatment 

of burns; acne treatment preparations; hemorrhoid 
preparations; in vitro diagnostic preparations for medical 
purposes; preparations for callouses; preparations for reducing 

sexual activity; insect growth regulators; medicated bath 
preparations for therapeutic use; chilblain preparations; 
preparations of trace elements for human use; preparations of 

ة لالستنشاق; مواد مخدرة لالستخدام الجراحي; مواد مخدرة عامة; مواد مخدرة قابل
لالستخدام غير الجراحي; مواد مخدرة موضعية; مواد مركبة لالستخدامات السنية; مواد 

مزيلة لرائحة السجاد; مواد مشعة لغايات طبية; مواد مضادة للبكتريا لألغراض الطبية; مواد 
مواد مغذية لزراعة المتعضيات المجهرية; مواد  معالجة دوائياً تستخدم في مغاطس العضالت;

مغذية للكائنات الحية الدقيقة; موانع حمل فموية; موانع حمل كيميائية; موسعات للقصبات 

الهوائية; موّصالت كيميائية القطاب مخطط القلب الكهربائي; مولد دم; مياه حارة; مياه 
غايات طبية; نسج حيوية للتطعيم; نشاء مدعمة غذائياً ]لالستخدامات الطبية[; مياه معدنية ل

ألغراض الحمية; نشا للحمية او لغايات صيدالنية; نظائر لغايات طبية; نعناع لغايات 

صيدالنية; نقيع عشبي دوائي; نواتج ثانوية من معالجة الحبوب ألغراض الحمية أو 
ين[; هالم لألغراض الطبية; هرمونات لغايات طبية; هرمونات نمو بشرية ]السوماتوتروب

ملكي ]لغايات طبية[; هيدراستين; هيدراستينين; هيموجلوبين; وجبات خفيفة بديلة عن 

الوجبات ]لألغراض الطبية[; ورق التقاط الذباب; ورق كاشف لالستخدام البيطري; ورق 
كاشف لالستخدام الطبي; ورق كاشف لالستخدام الطبي أو البيطري; ورق لصقات الخردل; 

ورنيش ناقل لالستخدامات السنية; وسائد لالرضاع; وسائل منع الحمل ورق مضاد للعث; 

االسفنجية; يود لغايات صيدالنية; يودوفورم; يوديدات قلوية لغايات صيدالنية; يوديدات 
 لغايات صيدالنية.
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trace elements for animal use; nail care preparations for medical 
purposes; medicated hair care preparations; medicated lip care 

preparations; medicated grooming preparations; 
ophthalmological preparations; insect destroying preparations; 
fly destroying preparations; mildew destroying preparations; 

lice treatment preparations [pediculicides]; preparations for 
destroying dry rot fungus; diagnostic preparations for medical 
purposes for detecting mutation in prion genes; diagnostic 

preparations for medical purposes for detecting genetic 
predispositions; gastrointestinal treatment preparations; 
preparations to prevent chewing or biting by animals; 

pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; cardiovascular treatment preparations; cough 
treatment preparations; fever blister treatment preparations; 

dysmenorrhea treatment preparations; contraceptive 
preparations; multivitamin preparations; diuretic preparations; 
anti-inflammatory salves; odor neutralizing preparations for 

clothing and textiles; analgesic preparations; antibiotic 
preparations; anti-sarcoma preparations; anti-inflammatory 
preparations; anti-inflammatory and antipyretic preparations; 

anticryptogamic preparations; anti-uric preparations; 
antimicrobial preparations for inhibiting microbiological 
decomposition; anti-cancer preparations; anti-diabetic 

preparations; antiparasitic preparations; mothproofing 
preparations; antifungal preparations; purgative preparations; 
all-purpose disinfecting and deodorizing preparations; 

preparations for treating hemorrhoids; asthma treatment 
preparations; migraine treatment preparations; nausea 
treatment preparations; motion sickness treatment 

preparations; medicated preparations for skin treatment; 
medicated wart removing preparations; medicated shaving 
preparations; medicated skin care preparations; medicated 

mouth care and treatment preparations; nail fungus treatment 
preparations; antiseptic preparations; sanitizing preparations 
for hospital use; sanitizing preparations for household use; in 

vitro preparations for predicting ovulation; in vitro preparations 
for predicting ovulation for home use; emetic preparations; 
vitamin and mineral preparations; vitamin and mineral 

preparations for medical purposes; androgen preparations; 
preparations of trace elements for human and animal use; 
mixed vitamin preparations; mixed antibiotic preparations; 

thyroid and parathyroid hormone preparations; pancreatic 
hormone preparations; pituitary hormone preparations; adrenal 
hormone preparations; pharmaceutical preparations and 

compositions for the treatment and prevention of cancer; 
vitamin preparations and substances; medicinal preparations 
and substances; pharmaceutical preparations and substances; 

pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of damaged skin and tissue; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of gastrointestinal diseases; 

pharmaceutical antiallergic preparations and substances; 
mineral preparations and substances for medical purposes; 
plant extracts for pharmaceutical purposes; biological tissue 

cultures for veterinary purposes; biological tissue cultures for 
medical purposes; cultures of microorganisms for medical or 
veterinary use; sanitizing wipes; pyrethrum powder; pearl 

powder for medical purposes; medicated baby powder; powder 
of cantharides; analgesics; antipyretic analgesics; oral 
analgesics; hypnotic sedatives; topical analgesics; meal 

replacement drinks for medical purposes; malted milk 
beverages for medical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; vitamin fortified beverages for medical 

purposes; nutritionally fortified beverages for medical 
purposes; beverages adapted for medical purposes; 
antidepressants; anti-inflammatories; antihistamines; anti-

oxidants for use as dietary supplements; antiemetics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antimicrobials for 
dermatological use; antacids; antibiotics; anti-infectives; anti-
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dermoinfectives; antidotes; antivenins; antiparasitics; 
antiflatulants; antihypertensives; vaginal antifungals; antivirals; 

rubber for dental purposes; vaccines; emmenagogues; 
antiseptics; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for 
hygiene purposes; all-purpose disinfectants; precious metals 

and precious metal alloys for use in dentistry; shaped metals for 
dentistry; medicated toothpaste; deodorizers for garbage 
disposals; mouth cavity cleansers for medical purposes; 

disinfectants for household use; disinfectants for swimming 
pools; disinfectants for dental apparatus and instruments; 
disinfectants for dental and medical apparatus and instruments; 

disinfectants for medical apparatus and instruments; 
disinfectants for medical instruments; disinfectants for sanitary 
purposes; disinfectants for medical purposes; disinfectants for 

contact lenses; medicated cleansers for skin and wounds; 
oxygen baths; magnesia for pharmaceutical purposes; 
vasoconstrictors; expectorants; tonics [medicines]; tonics for 

medical purposes; calcium supplements; natural dietary 
supplements for treating claustrophobia; dietary supplements 
for controlling cholesterol; dietary supplements for pets; dietary 

supplements for pets in the nature of a powdered drink mix; 
dietary supplements for pets in the form of treats; feed 
supplements for veterinary purposes; dietary supplements with 

a cosmetic effect; dietary supplements for veterinary purposes; 
dietary supplements for human beings and animals; dietary 
supplements for animals; alginate dietary supplements; protein 

dietary supplements; casein dietary supplements; glucose 
dietary supplements; vitamin and mineral dietary supplements; 
lecithin dietary supplements; enzyme dietary supplements; 

wheat germ dietary supplements; pollen dietary supplements; 
propolis dietary supplements; linseed oil dietary supplements; 
acai powder dietary supplements; royal jelly dietary 

supplements; vitamin supplements in tablet form for making 
effervescent beverages when added to water; homeopathic 
supplements; nutritional supplements for veterinary purposes; 

nutritional supplements made of starch adapted for medical 
purposes; protein supplements for animals; vitamin 
supplements; vitamin and mineral supplements; vitamin and 

mineral supplements for pets; linseed dietary supplements; 
albumin dietary supplements; bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes; cement for animal hooves; dental 

cements; dental amalgams of gold; dental amalgams; car 
deodorants; laxatives; pre-moistened medicated tissues; 
tissues impregnated with antibacterial preparations; tissues 

impregnated with insect repellents; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; tissues and wipes impregnated with 
pharmaceutical lotions and creams; respiratory stimulants; 

stimulants for the central nervous system; animal repellents; 
dietary and nutritionally fortified food products adapted for 
medical purposes; menthol; hair growth stimulants for medical 

purposes; medicated dentifrices; detergents for medical 
purposes; antibacterial cleaners; disinfectant toilet bowl 
cleaners; disinfectant bathroom cleaners; vesicants; medicinal 

infusions; depuratives; soporifics; semen for artificial 
insemination; sedatives; nervines; dental impression materials; 
radiological contrast substances for medical purposes; 

contrasting agents for diagnostic ultrasound imaging; contrast 
media for use with medical equipment; contrast media for use 
with X-ray equipment; contrast media for use with medical 

imaging equipment; contrast media for in vivo imaging; lining 
materials for dental purposes; fixing materials for dental 
purposes; materials for tooth restoration; chemotherapeutics; 

materials for repairing teeth and dental prostheses; materials 
for dressings; materials for dressing wounds; dental abrasives; 
dietetic substances consisting of vitamins, minerals, amino 

acids and trace elements; dietetic substances consisting of 
vitamins, minerals and trace elements, either individually or in 
combination; dietetic substances adapted for medical use; 
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dental ceramics; ceramic materials for use as dental fillings; 
dental waxes; homeopathic pharmaceuticals; antibacterial 

pharmaceuticals; anti-diabetic pharmaceuticals; cardiovascular 
pharmaceuticals; mosquito repellents for application to the 
skin; albuminous foodstuffs for medical purposes; astringents 

for medical purposes; caustics for pharmaceutical purposes; 
adhesives for dental and dentistry use; dental adhesives; dental 
polish; adhesives for dentures; bonding and primer materials 

for dental purposes; antibiotic hand wash; medicated hand 
wash; anti-microbial hand wash; materials for artificial teeth; 
material for dental prostheses; material for dental fillings and 

dental impressions; materials for oral prophylaxis; anhidrotics; 
sealed radioactive substances for medical purposes; general 
anesthetics; inhalant anesthetics; anesthetics for surgical use; 

anesthetics for non-surgical use; local anesthetics; dental 
composite materials; carpet deodorizers; radioactive 
substances for medical purposes; antibacterial substances for 

medical purposes; medicated muscle soaks; nutritive 
substances for microorganism cultures; nutritive substances 
for microorganisms; oral contraceptives; chemical 

contraceptives; bronchodilators; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; hematogen; thermal water; 
nutritionally fortified water for medical purposes; mineral waters 

for medical purposes; biological tissue for implantation; starch 
for dietetic purposes; starch for dietetic or pharmaceutical 
purposes; isotopes for medical purposes; mint for 

pharmaceutical purposes; medicinal herbal infusions; by-
products of the processing of cereals for dietetic or medical 
purposes; hormones for medical purposes; human growth 

hormone; royal jelly for pharmaceutical purposes; hydrastine; 
hydrastinine; hemoglobin; meal replacement snacks for medical 
purposes; fly catching paper; reagent paper for veterinary 

purposes; reagent paper for medical purposes; reagent paper 
for medical or veterinary purposes; paper for mustard plasters; 
mothproofing paper; conductive lacquers for dental purposes; 

breast-nursing pads; contraceptive sponges; iodine for 
pharmaceutical purposes; iodoform; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical purposes. 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture fittings; Hinges, in particular furniture hinges; Drawer 
slides; Touch-latch fittings; Fittings for fastening front screens 
to drawers; Fittings for cupboard inserts which may be pulled 

out; Fittings for furniture flaps; Adjustable arms; Fittings for 
sliding doors; Guides for sliding doors; Fittings for folding 
doors; Fittings for folding sliding doors; Guides for folding 

sliding doors; Fittings for household appliances, in particular 
refrigerating cabinets, cooking stoves, dishwashers, dryers; 
Fittings for movable furniture fronts; Fittings for partitions; 
Guides for movable furniture fronts; Guides for partitions; Metal 

hardware, in particular screws, connectors, nails, bolts; Dowels; 
Locking devices, in particular for drawers, movable furniture 
fronts, partitions, pull-out cabinet inserts, furniture flaps, 

cabinet doors, furniture doors; Brackets for assembling 
furniture and furniture parts; Cabinet mounts; Locks; 
Mechanical adjustable arm drive units, in particular for furniture 

flaps, cabinet doors, movable furniture fronts, partitions, 
drawers, pull-out cabinet inserts, furniture doors; All the 
aforesaid goods wholly or mainly of metal; 

لوازم المفروشات؛ المفصالت، وخصوصا مفصالت األثاث؛ سكك الجوارير؛ تركيبات 
المزالجات؛ التركيبات لتثبيت الواجهات األمامية للجوارير؛ التركيبات الداخلية للخزائن التي 

الممكن سحبها إلى الخارج؛ التركيبات لألبواب األرضية لألثاث؛ األذرع القابلة للتعديل؛  من

التركيبات لألبواب المنزلقة؛ الموجهات لألبواب المنزلقة؛ التركيبات لألبواب القابلة للطي؛ 
كيبات التركيبات لألبواب المنزلقة القابلة للطي؛ الموجهات لألبواب المنزلقة القابلة للطي؛ التر

ألدوات االستعماالت المنزلية، وخصوصا خزائن التبريد ومواقد الطهي وغساالت الصحون 

والمجففات؛ التركيبات لمقدمات األثاث المتحركة؛ التركيبات للقواطع الفاصلة؛ الموجهات 
لمقدمات األثاث المتحركة؛ الموجهات للقواطع الفاصلة؛ األدوات المعدنية، وخصوصا البراغي 

الت والمسامير ومسامير ملولبة؛ األوتاد؛ أجهزة اإلقفال، وخصوصا للجوارير والموص
ولمقدمات األثاث المتحركة والحواجز واألجزاء الداخلية القابلة للسحب للخزائن واألبواب 

السفلية لألثاث وأبواب الخزائن وأبواب األثاث؛ الدعامات لتجميع األثاث وقطع األثاث؛ حماالت 
ل؛ وحدات تحريك األذرع الميكانيكية القابلة للتعديل، وخصوصا لألبواب الخزائن؛ االقفا

السفلية لألثاث وأبواب الخزائن ومقدمات األثاث المتحركة والحواجز واألدراج واألجزاء 

الداخلية القابلة للسحب للخزائن وأبواب األثاث؛ جميع البضائع المذكورة سابقا بكونها بشكل 
 ؛كامل أو رئيسي من المعدن

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  18/07/2019  

Applicant Name: Julius Blum GmbH اسم طالب التسجيل: جوليوس بالم جي أم بي أتش 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriestrasse 1, 6973 Hochst, Austria  عنوان طالب التسجيل  هوكست، النمسا 6973، 1انداستريشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167541 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 167541 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Metal luggage locks أقفال األمتعة المعدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,700 

Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/536,700رقم االدعاء: 

 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167182 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 167182 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

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

Stick type vacuum cleaners; Electric rotary blowers; 
Compressed air pumps; Rotary compressors; Compressors for 
refrigerators; Spin driers (not heated); Electric mixers for 

household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food 
processors; Steam cleaners for household purposes; Hand-held 
vacuum cleaners; Electric vacuum cleaners for bedding; 

Housekeeping robots for household purpose; Robots for 
personal use, namely, robots for cleaning; Electric motors; 
Motors for electric washing machines., 

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

على شكل عصا؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات 

الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائية 
تخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ آالت التنظيف لالس

العاملة بالبخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ 

روبوطات التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالستخدام الشخصي، تحديدا: 
 طات للتنظيف؛ المحركات الكهربائية؛ محركات للغساالت الكهربائية,الروبو

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0047034 
Claim Date: 27/03/2019 

 KPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0047034-2019-40رقم االدعاء: 

 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167387 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167387 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

Stick type vacuum cleaners; Electric rotary blowers; 
Compressed air pumps; Rotary compressors; Compressors for 
refrigerators; Spin driers (not heated); Electric mixers for 

household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food 
processors; Steam cleaners for household purposes; Hand-held 
vacuum cleaners; Electric vacuum cleaners for bedding; 

Housekeeping robots for household purpose; Robots for 
personal use, namely, robots for cleaning., 

باق االوتوماتيكية؛ المكانس الكهربائية؛ غساالت المالبس الغساالت الكهربائية؛ غساالت األط
الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية 

على شكل عصا؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات 

وارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائية الدوارة؛ ضاغطات الثالجات؛ المجففات الد
لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس 

البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ روبوطات 

تخدام الشخصي، تحديدا: الروبوطات التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالس
 للتنظيف,

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0082235 
Claim Date: 28/05/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

  40-2019-0082235رقم االدعاء: 
 28/05/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167393 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167393 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric washing machines; Dishwashers; Vacuum cleaners; 

Hoses for electric vacuum cleaners; Bags for electric vacuum 
cleaners; Stick type vacuum cleaners; Robots for industrial use; 
Daily chores helping robots for household purposes; Robots for 

cleaning; Module system for consisting of robotic palletization 
carriers; Control mechanisms for robotic machines; Rotary 
blowers; Air compressors; Rotary compressors; Compressors 

for refrigerators; Spin driers [not heated]; Electric mixers for 
household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food 
processors; Steam cleaners for household purposes; Hand-held 

vacuum cleaners; Electric vacuum cleaner for domestic use and 
bedding 

الغساالت اآللية الكهربائية، غساالت الصحون، المكانس الكهربائية، خراطيم من أجل المكانس 

الكهربائية، أكياس من أجل المكانس الكهربائية، المكانس الكهربائية من النوع العمودي، 
ساعدة في األعمال المنزلية اليومية من أجل روبوتات لالستخدام الصناعي، روبوتات للم

األغراض المنزلية، روبوتات من أجل التنظيف، نظام وحدات نمطية لكي يتكون من حامالت 

نقالة روبوتية، آليات تحكم من أجل اآلالت الروبوتية، منافيخ دوارة، ضواغط هواء، ضواغط 
]، خالطات كهربائية دوارة، ضواغط من أجل الثالجات، مجففات دوارة [غير مسخنة

لألغراض المنزلية، مكانس كهربائية روبوتية، أجهزة إلعداد الطعام كهربائية، منظفات 

بالبخار لألغراض المنزلية، مكانس كهربائية محمولة باليد، مكنسة كهربائية لالستخدام 
 المنزلي وأغطية الفراش.

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 40-2019-0061752رقم االدعاء: 
 19/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: LG ELECTRONICS INC. اسم طالب التسجيل: .ال جي الكترونيكس انك 

Nationality     : 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, 150-721, Republic of Korea 

، 721-150جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 128

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167210 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167210 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Automotive engine blocks; cylinder heads for engines; 
alternators for land vehicles; cooling radiators for motors and 
engines; radiators for motors and engines; radiator caps; air 

compressors for vehicles; catalytic converters for motors and 
engines; fuel injectors; vehicle parts, namely, carburetors; 
exhaust mufflers for motors; exhaust manifold for engines; fuel 

pumps for land vehicles; water pumps for use in motors and 
engines; spark plugs; emission reduction units for motors and 
engines, namely, PCV valves; motors for vehicle air 

conditioners. 

محركات السيارات؛ رؤوس االسطوانات لمحركات االحتراق الداخلي؛ المولدات للمركبات 
البرية؛ مشعاعات التبريد للموتورات والمحركات؛ مشعات للمحركات و اآلالت؛ أغطية 

ت؛ المحوالت الحفازة للمحركات ومحركات االحتراق للمشعاعات؛ ضاغطات الهواء للمركبا

الداخلي؛ حاقنات الوقود؛ اجزاء المركبات وتحديدا: الكاربوريترات؛ كاتم الصوت لعوادم 
المحركات؛ مشعبات عوادم المحركات؛ مضخات وقود للمركبات البرية؛ مضخات مياه 

حتراق؛ وحدات تقليل الستخدامها في المحركات ومحركات االحتراق الداخلي؛ شمعات اال

االنبعاث للمحركات ومحركات االحتراق الداخلي وتحديدا: صمامات التهوية الجبرية لعلبة 
 ؛محركات لمكيفات الهواء في المركبات. عمود المرفق

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167534 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167534 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Steam engine boilers, Boiler tubes; Steam turbines / Gas 
turbines for land & marine use, Water turbines, Wind turbines; 
Power generating systems, Combined cycle plants, Geothermal 

power plants, Cogeneration plants, Wind power plants; Nuclear 
power plants and related equipments, Decontamination 
apparatuses for use in nuclear power plants; Engines for 

industrial / marine & agricultural use, Diesel engines, Steam 
engines, Jet engines, Engines for boats, Injectors for engines, 
Ignition devices for engines, Engine valves; Generators of 

electricity, Diesel engine generators; Electric motors other than 
for land vehicles; Turbochargers; Propulsion mechanisms other 
than for land vehicles; Control mechanisms for engines / 

motors; Pumps, Centrifugal pumps, Turbo-molecular vacuum 
pumps, Blowing machines for compression / exhaustion and 
transport of gases, Apparatus for separating gases by pressure 

swing adsorption, Compressors for airconditioners and 
refrigerators, Condensing units; Oil purifying centrifuges and 
other centrifuges; Oil purifier, Rotary drum filter, Horizontal 

tilting pan filter, Automatic self-cleaning type strainers, 
Chemical reactors and related chemical apparatuses; Mixers; 
Autoclaves; Heat exchangers; Sludge collectors; Sulfuric acid 

plants, Polyacetal plants, Continuous edible oil extraction 
plants, Formalin synthesis plants, Ethylene plants, Carbon black 
plants; Machine tools, Apparatus for machining with 

computerized control devices, Cutting tools, Drilling bits, 
Drilling rods, Carbide tools, Molds, Rotors, Grinding machines, 
Milling machines; Roller bridges, Mill cranes, Container cranes, 

Transfer cranes, Floating cranes, Climbing cranes, Unloaders, 
Loaders, Derricks, Belt conveyors, Handling apparatus for 
loading and unloading; Iron and steel manufacturing machines, 

Rolling mills; Plastic moulding machines; Tire vulcanizers; 
Textile machines; Paper making and converting machines; Food 
packaging machines, Vacuum packaging machines, Bottling & 

canning equipments, Bottle fillers, Bottle cleaners, Can fillers, 
Can seamers; Press machines for industrial purposes; Printing 
machines, Offset presses, Web offset presses; Washing 

machines (laundry); Robots for industrial uses; Offshore drilling 
units, Oil & Gas production plants, Oil storage & distribution 
plants; Construction machines, Hydraulic excavators, Road 

paving machines, Road making machines, Road surface 

مراجل المحركات البخارية و أنابيب المرجل، تربينات بخارية/تربينات غازية لالستخدام البري 
والبحري و تربينات مائية و تربينات رياح، أنظمة توليد القدرة و وحدات الدورة المؤتلفة و 
محطة طاقة حرارية أرضية و وحدات توليد مشترك وحدات طاقة رياح، وحدات طاقة نووية 

ذات الصلة و أجهزة إزالة التلوث لالستخدام في وحدات الطاقة النووية، محركات  والمعدات
لالستخدام الصناعي والبحري والزراعي و محركات الديزل و محركات بخارية و محركات 

نفاثة و محركات للقوارب و حواقن للمحركات و أجهزة إشعال للمحركات و صمامات المحرك، 

ركات الديزل، محركات كهربائية لغير المركبات األرضية، مولدات الكهرباء ومولدات مح
الشواحن التربينية، آليات دفع لغير المركبات األرضية، آليات التحكم للمحركات/ المحركات، 

جزيئية و آالت نفخ -مضخات و مضخات تعمل بالطرد المركزي و مضخات تفريغ تربينية

زات عن طريق االمتزاز متأرجح الضغط و النضغاط/استنفاد ونقل الغازات و جهاز لفصل الغا
ضواغط لمكيفات الهواء والثالجات و وحدات تكثيف، فرازات طرد مركزي لتنقية الزيت 

وفرازات طرد مركزي أخرى، منقي الزيت و مرشح أسطواني دوار و مرشح وعائي مائل 

هزة الكيميائية أفقي و مصافي من النوع ذاتية التنظيف اآللية و المفاعالت الكيميائية واألج
ذات الصلة، خالطات، المواصد، المبادالت الحرارية، مجمعات الراسب الطيني، وحدات حمض 

الكبريتيك و وحدات بولي أسيتال و وحدات استخالص الزيت الصالح لألكل المستمرة و 

وحدات تخليق الفورمالين و وحدات تصنيع اإليثيلين و وحدات تصنيع أسود الكربون، أدوات 
ت و جهاز للتشغيل اآللي مع أجهزة تحكم محوسبة و أدوات قطع و لقم الحفر و قضبان اآلال

الحفر و أدوات كربيد و قوالب و أعضاء دوارة و آالت طحن و آالت تفريز، الجسور الدوارة 

و مرفاع طاحونة و مرفاع حاوية و مرفاع نقل و مرفاع عائم و مرفاع تسلق و روافع تفريغ 
أبراج حفر و سيور ناقلة و جهاز تداول للتحميل والتفريغ، آالت تصنيع و أجهزة تحميل و 

الحديد والصلب و معامل دلفنة، آالت قولبة اللدائن، عوامل تصليد مطاط اإلطارات آالت 

النسيج، آالت تصنيع وتحويل الورق، آالت تغليف الطعام و آالت التعبئة بالتفريغ و معدات 
ملء القوارير و منظفات القوارير و مواد ملء العلب و زردية  ملء القوارير والتعليب و مواد

درز العلب، آالت كبس لألغراض الصناعية، آالت طباعة و مطابع أوفست و مطابع أوفست 

شريطية، آالت الغسيل )المغسلة(، روبوتات لالستخدامات الصناعية، وحدات حفر بعيدة عن 
تخزين وتوزيع النفط، آالت اإلنشاء و حفارات الشاطئ و وحدات إنتاج النفط والغاز و وحدات 

هيدروليكية و آالت رصف الطرق و آالت إنشاء الطرق و آالت إعادة تدوير سطح الطرق و 

آالت التسوية التي تعمل بمحرك و آالت حفر التجاويف و مثاقب الزحافات و آالت الدرع، 
الكاربورتير، نقل القدرة و  المعدات الهيدروليكية، قوابض لغير المركبات األرضية، وحدات

صناديق التروس / تروس تخفيض السرعة لغير المركبات األرضية و محوالت عزم الدوران، 

نوابض، آالت زراعية و جرارات المزارع و محراث دوار و محراث القدرة و محاصد مشتركة 
ففات و محاصد دراس و آالت شتل أرز الشعير، جزازات قطع العشب و جزازات العشب و مج

و آالت تقشير الحبوب، مصاعد و الساللم الصاعدة و أرصفة متحركة و آالت حياكة صناعية 

و محركات قابض آلالت الحياكة و محركات القابض و محركات كهربائية و مولدات و وحدة 
حقن متحكم فيها إلكترونية و موزعات للمركبات التي تعمل بمحرك و ملفات إشعال للسيارات 

ورتير تغذية عكسية متحكم فيها إلكترونية و ملفات إشعال و مشعل و آالت تنقية و وحدة كارب

الماء و مولدات تربين بخاري و موتور معشق و مضخات منزلية و آلة رافعة و المحركات 
البادئة للمركبات و طقم مبدالت و جسم خانق متحكم فيه إلكتروني للمركبات، آالت تفريغ 

ودية أيونية و آالت ماسكة أسطوانية و عوامل لحام لخطوط لحام كهربائية و جهاز أشعة عنق

و آالت تسخين بالتيارات الحثية للحديد والصلب و روبوت صناعي لجهاز الرفع و حاكم و 
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recycling machines, Motor graders, Boring machines, Crawler 
drills, Shield machines; Hydraulic equipments; Clutches other 

than for land vehicles; Carburetor units; Power transmissions, 
Gear boxes / Reduction gears other than for land vehicles, 
Torque convertors; Springs; Agricultural machines, Farm 

tractors, Rotary tillers, Power tillers, Combine harvesters, 
Threshing harvesters, Paddy transplanters; Grass cutting 
mowers, Lawn mowers, Grain driers, Hullers; Elevators, 

Escalators, Moving sidewalks, Industrial sewing machines, 
Clutch motors for sewing machines, Clutch motors, Electric 
motors, Generators, , Electronic controlled injection unit, 

Distributors for motor vehicles, Ignition coils for automobiles, 
Electronic controlled feed back carburetor unit, Ignition coils, 
Ignitors, Water purifying machines, Steam turbine generators, 

Geared motor, Home pumps, Hoist, Starter motors for vehicles, 
Switch gear, Electronic controlled throttle body for vehicles; 
Electrical discharge machines, Ionized cluster beam apparatus, 

Cylindric clamp machines, Seam welders, Induction heating 
machines for iron and steel, Industrial robot for craning 
apparatus, Governors, Magnetic valves, Gearless traction 

machines, Fans for motors and engines, Oil rotary vacuum 
pumps, Aerators, Heat-making machines, Electrically controll 
sewing machines, Starters for motors and engines, Servo 

motors for sewing machine, Blushless exciters, Dynamos, 
Hydro turbine generators, Pulse-width modulating generators, 
Electric home mixers, Home washing machines, Ironing 

machines, Electric kitchen machines; Oil filter for vehicles, Air 
filter for vehicles, Pistons of engine; Parts and accessories of 
respective items of goods abovementioned; 3D printers; O-rings 

[parts of machines]; grease rings [parts of machines]; gaskets 
for internal combustion engines; gaskets of metal for vehicle 
engines; gaskets, not of metal, for vehicle engines; Electric 

vacuum cleaners; Servo motors; Lasor processing machines for 
factory automation; Turbine generators; Moving pavements; 
Solar power generator; Actuators for vehicles; Injection drivers 

for land vehicle; Magnetors for land vehicle; Metal working 
machines and tools; metal working machine tools; cutting 
machines; cutting tools for machinery; drilling heads [parts of 

machines]; drills [parts of machines]; drill bits [parts of 
machines]; end mills [parts of machines]; blades [parts of 
machines]; milling machines [for metal working]; drilling 

machines [for metal working]; gear cutters [machine tools]; 
cutting inserts and cutting tips for use with cutting tools; power-
driven hand-held tools; electric drills [hand-held]; Cemented 

carbide tools [machine]; cemented carbide cutting tools; 
cemented carbide tips; sintered cBN (cubic boron nitride) 
cutting tools; diamond cutting tools for machines; diamond-

pointed metal cutting tools; diamond drill bits for machines; 
sintered diamond cutting tools; moulds and dies for metal-
forming; holding devices for machine tools; taps [machine 

tools]; chucks [parts of machines]; grindstones [parts of 
machines]; collet chucks [parts of machines]; tool holders 
[parts of machines]; spindles [parts of machines]; primary metal 

forming machines and apparatus; secondary metal forming 
machines and apparatus; mechanical presses [for metal 
working]; forging machines; wire forming machines; mining 

machines and apparatus; mineworking machines; Printing 
plates; Printing platemaking machines and apparatusf 

صمامات مغناطيسية و آالت سحب بدون تروس و مراوح للمحركات والمحركات و مضخات 
آالت حياكة متحكم فيها كهربائيا و  تفريغ دوارة زيتية و أجهزة تهوية و آالت تسخين و

بوادئ الحركة للمحركات والمحركات و محركات مؤازرة آلالت الحياكة و مثيرات بدون خجل 
و مولدات كهربائية و مولدات تربينات مائية و مولدات تضمين عرض النبضة و خالطات 

ئية، مرشح زيت منزلية كهربائية و آالت غسيل منزلية و آالت كي و آالت المطبخ الكهربا

للمركبات و مرشح هواء للمركبات و كباسات للمحرك، أجزاء وكماليات لألجزاء المناظرة 
]أجزاء من اآلالت[،  Oللبضائع المذكورة أعاله، طابعات ثالثية األبعاد، حلقات على شكل 

حلقات التشحيم ]أجزاء من اآلالت[، حشيات لمحركات االحتراق الداخلي، حشيات من المعدن 

لمحركات المركبات، حشيات ليست من المعدن لمحركات المركبات، مكنسات كهربائية، 
محركات مؤازرة، آالت المعالجة بالليزر للتشغيل اآللي الصناعي، مولدات تربينية، األرصفة 

المتحركة، مولد الطاقة الشمسية، وحدات مشغلة للمركبات، مشغالت حقن للمركبات األرضية، 

ات البرية، آالت وأدوات تشغيل المعادن، أدوات ماكينة تشغيل المعادن، مغناطيسات للمركب
آالت القطع، أدوات القطع لآلالت، رؤوس الحفر ]أجزاء من اآلالت[، مثاقيب ]أجزاء من 

اآلالت[، لقم الحفر ]أجزاء من اآلالت[، مفارز طرفية ]أجزاء من اآلالت[، شفرات ]أجزاء من 

ل المعادن[، آالت الحفر ]لتشغيل المعادن[، مقطعات التروس اآلالت[، آالت تفريز ]لتشغي
]أدوات الماكينة[، والئج القطع وفوهات القطع لالستخدام مع أدوات القطع، أدوات محمولة 

باليد تدار بالقدرة، مثاقيب كهربائية ]محمولة باليد[، أدوات كربيد مثبتة باألسمنت ]ماكينة[، 

ملبدة  cBN، فوهات كربيد مثبتة باألسمنت، أدوات قطع أدوات قطع كربيد مثبتة باألسمنت
)نيتريد بورون مكعب(، أدوات قطع ماس لآلالت، أدوات قطع معدنية ذات حد ماسي، لقم حفر 

ماسية لآلالت، أدوات قطع ماسية ملبدة، قوالب لتشكيل المعادن، وسائل حاملة لألدوات 

بضة ]أجزاء من اآلالت[، أحجار التجليح الخاصة باآلالت، صنابير ]أدوات اآلالت[، ظروف قا
]أجزاء من اآلالت[، ظروف طوقية ]أجزاء من اآلالت[، حوامل األدوات ]أجزاء من اآلالت[، 

مغزليات ]أجزاء من اآلالت[، آالت وجهاز تشكيل المعادن األولية، آالت وجهاز تشكيل المعادن 

تشكيل بالطرق أو الكبس، آالت تشكيل الثانوية، مكابس ميكانيكية ]لتشغيل المعادن[، آالت ال
 األسالك، آالت وجهاز التعدين، آالت أشغال الحفر في المناجم، الطباعة
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Steam engine boilers, Boiler tubes; Steam turbines / Gas 
turbines for land & marine use, Water turbines, Wind turbines; 
Power generating systems, Combined cycle plants, Geothermal 

power plants, Cogeneration plants, Wind power plants; Nuclear 
power plants and related equipments, Decontamination 
apparatuses for use in nuclear power plants; Engines for 

industrial / marine & agricultural use, Diesel engines, Steam 
engines, Jet engines, Engines for boats, Injectors for engines, 
Ignition devices for engines, Engine valves; Generators of 

electricity, Diesel engine generators; Electric motors other than 
for land vehicles; Turbochargers; Propulsion mechanisms other 
than for land vehicles; Control mechanisms for engines / 

motors; Pumps, Centrifugal pumps, Turbo-molecular vacuum 
pumps, Blowing machines for compression / exhaustion and 
transport of gases, Apparatus for separating gases by pressure 

swing adsorption, Compressors for airconditioners and 
refrigerators, Condensing units; Oil purifying centrifuges and 
other centrifuges; Oil purifier, Rotary drum filter, Horizontal 

tilting pan filter, Automatic self-cleaning type strainers, 
Chemical reactors and related chemical apparatuses; Mixers; 
Autoclaves; Heat exchangers; Sludge collectors; Sulfuric acid 

plants, Polyacetal plants, Continuous edible oil extraction 
plants, Formalin synthesis plants, Ethylene plants, Carbon black 
plants; Machine tools, Apparatus for machining with 

computerized control devices, Cutting tools, Drilling bits, 
Drilling rods, Carbide tools, Molds, Rotors, Grinding machines, 
Milling machines; Roller bridges, Mill cranes, Container cranes, 

Transfer cranes, Floating cranes, Climbing cranes, Unloaders, 
Loaders, Derricks, Belt conveyors, Handling apparatus for 
loading and unloading; Iron and steel manufacturing machines, 

Rolling mills; Plastic moulding machines; Tire vulcanizers; 
Textile machines; Paper making and converting machines; Food 
packaging machines, Vacuum packaging machines, Bottling & 

canning equipments, Bottle fillers, Bottle cleaners, Can fillers, 
Can seamers; Press machines for industrial purposes; Printing 
machines, Offset presses, Web offset presses; Washing 

machines (laundry); Robots for industrial uses; Offshore drilling 
units, Oil & Gas production plants, Oil storage & distribution 
plants; Construction machines, Hydraulic excavators, Road 

paving machines, Road making machines, Road surface 
recycling machines, Motor graders, Boring machines, Crawler 
drills, Shield machines; Hydraulic equipments; Clutches other 

than for land vehicles; Carburetor units; Power transmissions, 
Gear boxes / Reduction gears other than for land vehicles, 
Torque convertors; Springs; Agricultural machines, Farm 

tractors, Rotary tillers, Power tillers, Combine harvesters, 
Threshing harvesters, Paddy transplanters; Grass cutting 

ركات البخارية و أنابيب المرجل، تربينات بخارية/تربينات غازية لالستخدام البري مراجل المح
والبحري و تربينات مائية و تربينات رياح، أنظمة توليد القدرة و وحدات الدورة المؤتلفة و 
محطة طاقة حرارية أرضية و وحدات توليد مشترك وحدات طاقة رياح، وحدات طاقة نووية 

و أجهزة إزالة التلوث لالستخدام في وحدات الطاقة النووية، محركات  والمعدات ذات الصلة
لالستخدام الصناعي والبحري والزراعي و محركات الديزل و محركات بخارية و محركات 

نفاثة و محركات للقوارب و حواقن للمحركات و أجهزة إشعال للمحركات و صمامات المحرك، 

ل، محركات كهربائية لغير المركبات األرضية، مولدات الكهرباء ومولدات محركات الديز
الشواحن التربينية، آليات دفع لغير المركبات األرضية، آليات التحكم للمحركات/ المحركات، 

جزيئية و آالت نفخ -مضخات و مضخات تعمل بالطرد المركزي و مضخات تفريغ تربينية

ق االمتزاز متأرجح الضغط و النضغاط/استنفاد ونقل الغازات و جهاز لفصل الغازات عن طري
ضواغط لمكيفات الهواء والثالجات و وحدات تكثيف، فرازات طرد مركزي لتنقية الزيت 

وفرازات طرد مركزي أخرى، منقي الزيت و مرشح أسطواني دوار و مرشح وعائي مائل 

ائية أفقي و مصافي من النوع ذاتية التنظيف اآللية و المفاعالت الكيميائية واألجهزة الكيمي
ذات الصلة، خالطات، المواصد، المبادالت الحرارية، مجمعات الراسب الطيني، وحدات حمض 

الكبريتيك و وحدات بولي أسيتال و وحدات استخالص الزيت الصالح لألكل المستمرة و 

وحدات تخليق الفورمالين و وحدات تصنيع اإليثيلين و وحدات تصنيع أسود الكربون، أدوات 
للتشغيل اآللي مع أجهزة تحكم محوسبة و أدوات قطع و لقم الحفر و قضبان اآلالت و جهاز 

الحفر و أدوات كربيد و قوالب و أعضاء دوارة و آالت طحن و آالت تفريز، الجسور الدوارة 

و مرفاع طاحونة و مرفاع حاوية و مرفاع نقل و مرفاع عائم و مرفاع تسلق و روافع تفريغ 
و سيور ناقلة و جهاز تداول للتحميل والتفريغ، آالت تصنيع و أجهزة تحميل و أبراج حفر 

الحديد والصلب و معامل دلفنة، آالت قولبة اللدائن، عوامل تصليد مطاط اإلطارات آالت 

النسيج، آالت تصنيع وتحويل الورق، آالت تغليف الطعام و آالت التعبئة بالتفريغ و معدات 
رير و منظفات القوارير و مواد ملء العلب و زردية ملء القوارير والتعليب و مواد ملء القوا

درز العلب، آالت كبس لألغراض الصناعية، آالت طباعة و مطابع أوفست و مطابع أوفست 

شريطية، آالت الغسيل )المغسلة(، روبوتات لالستخدامات الصناعية، وحدات حفر بعيدة عن 
يع النفط، آالت اإلنشاء و حفارات الشاطئ و وحدات إنتاج النفط والغاز و وحدات تخزين وتوز

هيدروليكية و آالت رصف الطرق و آالت إنشاء الطرق و آالت إعادة تدوير سطح الطرق و 

آالت التسوية التي تعمل بمحرك و آالت حفر التجاويف و مثاقب الزحافات و آالت الدرع، 
ير، نقل القدرة و المعدات الهيدروليكية، قوابض لغير المركبات األرضية، وحدات الكاربورت

صناديق التروس / تروس تخفيض السرعة لغير المركبات األرضية و محوالت عزم الدوران، 

نوابض، آالت زراعية و جرارات المزارع و محراث دوار و محراث القدرة و محاصد مشتركة 
و محاصد دراس و آالت شتل أرز الشعير، جزازات قطع العشب و جزازات العشب و مجففات 

ت تقشير الحبوب، مصاعد و الساللم الصاعدة و أرصفة متحركة و آالت حياكة صناعية و آال

و محركات قابض آلالت الحياكة و محركات القابض و محركات كهربائية و مولدات و وحدة 
حقن متحكم فيها إلكترونية و موزعات للمركبات التي تعمل بمحرك و ملفات إشعال للسيارات 

ة عكسية متحكم فيها إلكترونية و ملفات إشعال و مشعل و آالت تنقية و وحدة كاربورتير تغذي

الماء و مولدات تربين بخاري و موتور معشق و مضخات منزلية و آلة رافعة و المحركات 
البادئة للمركبات و طقم مبدالت و جسم خانق متحكم فيه إلكتروني للمركبات، آالت تفريغ 

ة و آالت ماسكة أسطوانية و عوامل لحام لخطوط لحام كهربائية و جهاز أشعة عنقودية أيوني

و آالت تسخين بالتيارات الحثية للحديد والصلب و روبوت صناعي لجهاز الرفع و حاكم و 
صمامات مغناطيسية و آالت سحب بدون تروس و مراوح للمحركات والمحركات و مضخات 

ة متحكم فيها كهربائيا و تفريغ دوارة زيتية و أجهزة تهوية و آالت تسخين و آالت حياك

بوادئ الحركة للمحركات والمحركات و محركات مؤازرة آلالت الحياكة و مثيرات بدون خجل 
و مولدات كهربائية و مولدات تربينات مائية و مولدات تضمين عرض النبضة و خالطات 

زيت منزلية كهربائية و آالت غسيل منزلية و آالت كي و آالت المطبخ الكهربائية، مرشح 

للمركبات و مرشح هواء للمركبات و كباسات للمحرك، أجزاء وكماليات لألجزاء المناظرة 
]أجزاء من اآلالت[،  Oللبضائع المذكورة أعاله، طابعات ثالثية األبعاد، حلقات على شكل 
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mowers, Lawn mowers, Grain driers, Hullers; Elevators, 
Escalators, Moving sidewalks, Industrial sewing machines, 

Clutch motors for sewing machines, Clutch motors, Electric 
motors, Generators, , Electronic controlled injection unit, 
Distributors for motor vehicles, Ignition coils for automobiles, 

Electronic controlled feed back carburetor unit, Ignition coils, 
Ignitors, Water purifying machines, Steam turbine generators, 
Geared motor, Home pumps, Hoist, Starter motors for vehicles, 

Switch gear, Electronic controlled throttle body for vehicles; 
Electrical discharge machines, Ionized cluster beam apparatus, 
Cylindric clamp machines, Seam welders, Induction heating 

machines for iron and steel, Industrial robot for craning 
apparatus, Governors, Magnetic valves, Gearless traction 
machines, Fans for motors and engines, Oil rotary vacuum 

pumps, Aerators, Heat-making machines, Electrically controll 
sewing machines, Starters for motors and engines, Servo 
motors for sewing machine, Blushless exciters, Dynamos, 

Hydro turbine generators, Pulse-width modulating generators, 
Electric home mixers, Home washing machines, Ironing 
machines, Electric kitchen machines; Oil filter for vehicles, Air 

filter for vehicles, Pistons of engine; Parts and accessories of 
respective items of goods abovementioned; 3D printers; O-rings 
[parts of machines]; grease rings [parts of machines]; gaskets 

for internal combustion engines; gaskets of metal for vehicle 
engines; gaskets, not of metal, for vehicle engines; Electric 
vacuum cleaners; Servo motors; Lasor processing machines for 

factory automation; Turbine generators; Moving pavements; 
Solar power generator; Actuators for vehicles; Injection drivers 
for land vehicle; Magnetors for land vehicle; Metal working 

machines and tools; metal working machine tools; cutting 
machines; cutting tools for machinery; drilling heads [parts of 
machines]; drills [parts of machines]; drill bits [parts of 

machines]; end mills [parts of machines]; blades [parts of 
machines]; milling machines [for metal working]; drilling 
machines [for metal working]; gear cutters [machine tools]; 

cutting inserts and cutting tips for use with cutting tools; power-
driven hand-held tools; electric drills [hand-held]; Cemented 
carbide tools [machine]; cemented carbide cutting tools; 

cemented carbide tips; sintered cBN (cubic boron nitride) 
cutting tools; diamond cutting tools for machines; diamond-
pointed metal cutting tools; diamond drill bits for machines; 

sintered diamond cutting tools; moulds and dies for metal-
forming; holding devices for machine tools; taps [machine 
tools]; chucks [parts of machines]; grindstones [parts of 

machines]; collet chucks [parts of machines]; tool holders 
[parts of machines]; spindles [parts of machines]; primary metal 
forming machines and apparatus; secondary metal forming 

machines and apparatus; mechanical presses [for metal 
working]; forging machines; wire forming machines; mining 
machines and apparatus; mineworking machines; Printing 

plates; Printing platemaking machines and apparatus 

حلقات التشحيم ]أجزاء من اآلالت[، حشيات لمحركات االحتراق الداخلي، حشيات من المعدن 
مركبات، حشيات ليست من المعدن لمحركات المركبات، مكنسات كهربائية، لمحركات ال

محركات مؤازرة، آالت المعالجة بالليزر للتشغيل اآللي الصناعي، مولدات تربينية، األرصفة 
المتحركة، مولد الطاقة الشمسية، وحدات مشغلة للمركبات، مشغالت حقن للمركبات األرضية، 

آالت وأدوات تشغيل المعادن، أدوات ماكينة تشغيل المعادن،  مغناطيسات للمركبات البرية،

آالت القطع، أدوات القطع لآلالت، رؤوس الحفر ]أجزاء من اآلالت[، مثاقيب ]أجزاء من 
اآلالت[، لقم الحفر ]أجزاء من اآلالت[، مفارز طرفية ]أجزاء من اآلالت[، شفرات ]أجزاء من 

، آالت الحفر ]لتشغيل المعادن[، مقطعات التروس اآلالت[، آالت تفريز ]لتشغيل المعادن[

]أدوات الماكينة[، والئج القطع وفوهات القطع لالستخدام مع أدوات القطع، أدوات محمولة 
باليد تدار بالقدرة، مثاقيب كهربائية ]محمولة باليد[، أدوات كربيد مثبتة باألسمنت ]ماكينة[، 

ملبدة  cBNبيد مثبتة باألسمنت، أدوات قطع أدوات قطع كربيد مثبتة باألسمنت، فوهات كر

)نيتريد بورون مكعب(، أدوات قطع ماس لآلالت، أدوات قطع معدنية ذات حد ماسي، لقم حفر 
ماسية لآلالت، أدوات قطع ماسية ملبدة، قوالب لتشكيل المعادن، وسائل حاملة لألدوات 

من اآلالت[، أحجار التجليح  الخاصة باآلالت، صنابير ]أدوات اآلالت[، ظروف قابضة ]أجزاء

]أجزاء من اآلالت[، ظروف طوقية ]أجزاء من اآلالت[، حوامل األدوات ]أجزاء من اآلالت[، 
مغزليات ]أجزاء من اآلالت[، آالت وجهاز تشكيل المعادن األولية، آالت وجهاز تشكيل المعادن 

رق أو الكبس، آالت تشكيل الثانوية، مكابس ميكانيكية ]لتشغيل المعادن[، آالت التشكيل بالط

 األسالك، آالت وجهاز التعدين، آالت أشغال الحفر في المناجم، الطباعة
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural machines; Aerating pumps for aquaria; 
Disintegrators; Incubators for eggs; Hair clipping machines for 

animals; Salt extracting machine; Woodworking machines; 
Smoothing presses ;Equipment for manufacturing paper diaper ;

Type-setting machines [printing] ;Bobbins for weaving looms ;

Sizing machines ;Tea processing machines ;Mixing machines ;
Beverage preparation machines ,electromechanical ;Cigarette 

machines for industrial purposes ;Leather- working machines ;

Stitching machines ;Mechanical equipment for bicycle industry ;
Mechanical equipment for ceramics industry (including ceramic 
machinery for building); Engraving machines ;Machines for 

manufacturing battery ;sCord making machine ;Machines for 
manufacturing enamel; Machines for manufacturing lamp bulbs; 
Adhesive tape dispensers [machines] ;Machines for 

manufacturing honeycomb briquette ;Di shwashers; Electric fruit 
squeezers ;Washing machines [laundry] ;Mills [machines] ;

sing machinesEmbos ;Glass-working machines; Equipment for 

manufacturing fertilizers; Electromechanical machines for 
chemical industry ;Rinsing machines ;Cutters [machines ]; 
Drilling rigs, floating or non-floating; Mixers [machines] ;

Elevating apparatus ;Metalworking machines ;Foundry 
machines ;Fittings for engine boilers; Carburetter feeders; 

Hydraulic turbines; Pin making machines; Machines for 

manufacturing fastener;  Stands for machines; Machines for 
manufacturing electric wire and cable ;sScrewdriver ,electric ;

Equipment for electronic industry ;Optics cold processing 

equipment; Gas separation equipment; Painting machines; 
Alternators; Filters for cleaning cooling air, for engines; 
Centrifugal machines; Valves [parts of machines]; 

Aerocondensers; Hydraulic pressure coupler ;Axles for 
machines ;Bearings [parts of machines] ;Belts for machines ;
Welding apparatus ,gas-operated ;Electric vacuum cleaners ;

Wireless electric sweepers ;Filtering machines ;Curtain drawing 
devices ,electrically operated ;Drums [parts of machines]; 

Labellers [machines]; Vending machines; 3D printers; 3D 

printing pens; Electroplating machines ;Hand-held tools ,other 
than hand-operated.,  

اآلالت الزراعية؛ مضخات التهوية ألحواض األسماك؛ ماكينات طحن و عزل المواد؛ حاضنات 
قص الشعر )صوف( للحيوانات؛ آلة استخراج الملح؛ آالت النجارة؛ مكابس آالت  البيض؛

أغلفة الورق؛ آالت الكتابة ]الطباعة[؛ بكرات للنسيج و لصقل المواد؛ معدات لتصنيع 
ماكينات خلط و مزج؛ آالت إعداد الخياطة؛ آالت المقاييس؛ ماكينات تصنيع الشاي؛ 

الجلد؛ آالت الت السجائر لألغراض الصناعية؛ آالت دبغ المشروبات، الكهروميكانيكية؛ آ

خياطة؛ المعدات الميكانيكية لصناعة الدراجات؛ المعدات الميكانيكية لصناعة السيراميك )بما 
ذلك آالت السيراميك للبناء(؛ آالت الحفر؛ آالت لتصنيع البطاريات؛ آالت صنع الحبال؛ آالت في 

لمصابيح الكهربائية؛ آالت توزيع الشريط الالصق ]اآلالت[؛ آالت لتصنيع التصنيع الطالء؛ 

غساالت الصحون؛ عصارات الفاكهة الكهربائية؛ الغساالت آالت لصنع قوالب خاليا النحل؛ 
صقل الزجاج؛ معدات لتصنيع األسمدة؛ ]آالت الغسيل[؛ مطاحن ]آالت[؛ آالت النقش؛ آالت 

تقطيع ]اآلالت[؛ منصات ة؛ آالت الشطف؛ آالت اآلالت الكهروميكانيكية للصناعة الكيماوي

آالت الحفر، العائمة أو غير العائمة؛ خالطات ]آالت[؛ جهاز الرفع؛ آالت صياغة المعادن؛ 
سبك المعادن؛ تركيبات لغاليات المحركات؛ المكربنات؛ توربينات هيدروليكية؛ آالت صنع 

ت لتصنيع األسالك والكابالت الكهربائية؛ لتصنيع المشابك؛ مثبتات اآلالت؛ آالالدبابيس؛ آالت 

معدات للصناعة اإللكترونية؛ معدات تجهيز و تبريد الزجاج في مفكات البراغي الكهربائية؛ 
الطالء؛ مولدات كهربائية؛ مرشحات لتنظيف هواء مجال البصريات؛ معدات عزل الغاز؛ آالت 

مات ]أجزاء من اآلالت[؛ المكثفات صماالتبريد، للمحركات؛ آالت شفط الهواء بالمحركات؛ 

]أجزاء من اآلالت[؛ أحزمة الهوائية؛ آالتالضغط الهيدروليكي؛ محاور مثبتة لآلالت؛ محامل 
كهربائية لآلالت؛ أجهزة التلحيم المشتغلة بالغاز؛ المكانس الكهربائية؛ كناسات و ماسحات 

هرباء؛ براميل ]أجزاء من اآلالت[؛ السلكية؛ آالت الترشيح؛ أجهزة تصميم الستائر، تعمل بالك

صنع الملصقات ]اآلالت[؛ آالت البيع؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ أقالم الطباعة ثالثية األبعاد؛ آالت 
 األدوات المحمولة يدويا بخالف المشتغلة باليد.,آالت الطالء؛ 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167492 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167492 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural machines; Aerating pumps for aquaria; Disintegrators; 
Incubators for eggs; Hair clipping machines for animals ;Salt extracting 

machine ;Woodworking machines ;Smoothing presses; Equipment for 
manufacturing paper diaper; Type-setting machines [printing]; Bobbins 

for weaving looms ;Sizing machines ;Tea processing machines ;Mixing 

nesmachi ;Beverage preparation machines, electromechanical; 
Cigarette machines for industrial purposes; Leather- working machines ;

Stitching machines ;Mechanical equi pment for bicycle industry; 

Mechanical equipment for ceramics industry (including ceramic 
machinery for building) ;Engraving machines ;Machines for 

manufacturing battery ;Cord making machines ;Machines for 

manufacturing enamel; Machines for manufacturing lamp bulbs; 
Adhesive tape dispensers [machines] ;Machines for manufacturing 

riquettehoneycomb b ;Dishwashers ;Electric fruit squeezers; Washing 

machines [laundry]; Mills [machines]; Embossing machines; Glass-
working machines ;Equipment for manufactur ing fertilizers; 
Electromechanical machines for chemical industry ;Rinsing machines ;

rsCutte [machines] ;Drilling rigs ,floating or non-floating ;Mixers 
[machines] ;Elevating apparatus ;Metalworking machines ;Foundry 

machines ;Fittings for engine boilers; Carburetter feeders; Hydraulic 

turbines; Pin making machines; Machines for manufacturing fastener ;
Stands for machines ;Machines for manufacturing electric wire and 

cable; Screwdrivers, electric; Equipment for electronic industry; Optics 

cold processing equipment ;Gas separation equipment ;Painting 
machines ;Alternators ;s for cleaning Filter cooling air, for engines; 

Centrifugal machines; Valves [parts of machines]; Aerocondensers; 

Hydraulic pressure coupler ;Axles for machines ;Bearings [parts of 
machines]; Belts for machines ;Welding apparatus ,gas-operated ;

Electric vacuum cleaners ;Wireless electric sweepers; Filtering 

machines; Curtain drawing devices, electrically operated; Drums [parts 
of machines] ;Labellers [machines] ;Vending machines ; 3D printers; 3D 
printing pens; Electroplating machines ;Hand-held tools ,other than 

hand-operated.  

اآلالت الزراعية؛ مضخات التهوية ألحواض األسماك؛ ماكينات طحن و عزل 
قص الشعر )صوف( للحيوانات؛ آلة استخراج المواد؛ حاضنات البيض؛ آالت 

أغلفة الورق؛ آالت الملح؛ آالت النجارة؛ مكابس لصقل المواد؛ معدات لتصنيع 
و الخياطة؛ آالت المقاييس؛ ماكينات تصنيع الكتابة ]الطباعة[؛ بكرات للنسيج 

ماكينات خلط و مزج؛ آالت إعداد المشروبات، الكهروميكانيكية؛ آالت الشاي؛ 

الجلد؛ آالت خياطة؛ المعدات الميكانيكية السجائر لألغراض الصناعية؛ آالت دبغ 
ت ذلك آاللصناعة الدراجات؛ المعدات الميكانيكية لصناعة السيراميك )بما في 

السيراميك للبناء(؛ آالت الحفر؛ آالت لتصنيع البطاريات؛ آالت صنع الحبال؛ آالت 

آالت لتصنيع المصابيح الكهربائية؛ آالت توزيع الشريط الالصق لتصنيع الطالء؛ 
غساالت الصحون؛ عصارات الفاكهة ]اآلالت[؛ آالت لصنع قوالب خاليا النحل؛ 

صقل ؛ مطاحن ]آالت[؛ آالت النقش؛ آالت الكهربائية؛ الغساالت ]آالت الغسيل[

الزجاج؛ معدات لتصنيع األسمدة؛ اآلالت الكهروميكانيكية للصناعة الكيماوية؛ آالت 
تقطيع ]اآلالت[؛ منصات الحفر، العائمة أو غير العائمة؛ خالطات الشطف؛ آالت 

غاليات آالت سبك المعادن؛ تركيبات ل]آالت[؛ جهاز الرفع؛ آالت صياغة المعادن؛ 

لتصنيع المحركات؛ المكربنات؛ توربينات هيدروليكية؛ آالت صنع الدبابيس؛ آالت 
المشابك؛ مثبتات اآلالت؛ آالت لتصنيع األسالك والكابالت الكهربائية؛ مفكات 

معدات للصناعة اإللكترونية؛ معدات تجهيز و تبريد الزجاج البراغي الكهربائية؛ 

الطالء؛ مولدات كهربائية؛ مرشحات الغاز؛ آالت في مجال البصريات؛ معدات عزل 
صمامات ]أجزاء لتنظيف هواء التبريد، للمحركات؛ آالت شفط الهواء بالمحركات؛ 

من اآلالت[؛ المكثفات الهوائية؛ آالتالضغط الهيدروليكي؛ محاور مثبتة لآلالت؛ 

بالغاز؛ ]أجزاء من اآلالت[؛ أحزمة لآلالت؛ أجهزة التلحيم المشتغلة محامل 
كهربائية السلكية؛ آالت الترشيح؛ أجهزة المكانس الكهربائية؛ كناسات و ماسحات 

صنع الملصقات تصميم الستائر، تعمل بالكهرباء؛ براميل ]أجزاء من اآلالت[؛ آالت 

]اآلالت[؛ آالت البيع؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ أقالم الطباعة ثالثية األبعاد؛ آالت 
 المحمولة يدويا بخالف المشتغلة باليد.األدوات الطالء؛ 

Date of 28/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167501 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167501 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vacuum cleaner, twin tub washer, automatic washing machine , 

dish washer, mixer , food mixer, food processor blenders 
electric   

 -عجانة خالط طعام  --جالية صحون  -مكنسة كهربائية ، غسالة حوضين ، غسالة اتوماتيك 

 خالط كهربائي . -محضرة طعام 

Date of 23/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/12/2019  

Applicant Name: Advanced Electrical 
Appliances Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة المتمكنة لالجهزة الكهربائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - khirbet sook, P.O.Box: 28, 11621  عنوان طالب التسجيل  11621, 28خريبة السوق  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 28 -11621 Amman - khirbet sook   ليغعنوان التب خريبة السوق-عمان  11621 -28ص.ب  

Trademark 167293 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167293 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Abrading instruments [hand instruments]; Agricultural 
implements, hand-operated; Garden tools ,hand-operated ;

Instruments and tools for skinning animals ;Harpoons ;Beard 

clippers ;Nail clippers ;Electric hair clippers ;Screwdrivers ,non-
electric ;Borers; Tweezers ;Scissors ;Punch rings [knuckle 

dusters]; Table cutlery [knives, forks and spoons]; Handles for 

hand-operated hand tools ;Knives ;Hand tools ,hand-operated.,  

 أدوات كشط ]أدوات يدوية[؛ األدوات الزراعية التي تديرها اليد؛ أدوات الحدائق تعمل باليد؛
معداتسلخ جلود الحيوانات؛الحربونات )رماح(؛ماكينة قص شعر اللحية )كليبرز(؛ أدوات و 

)كليبرز(؛ ماكينة قص الشعر )كليبرز(؛ مفكات المسامير و البراغي، غير ماكينة قص األظافر 

مقص؛ مقابض اليد؛ أدوات المائدة ]السكاكين والشوكات كهربائية؛أدوات الثقب؛ مالقيط؛ 
 أدوات مستعملة يدويا.,ق[؛ مقابض لألدوات اليدوية؛ سكاكين؛ والمالع

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China 

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153 ص.بالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167490 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 167490 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Abrading instruments [hand instruments]; Agricultural 
implements, hand-operated; Garden tools ,hand-operated ;
Instruments and tools for skinning animals; Harpoons; Beard 

clippers; Nail clippers ;Electric hair clippers ;Screwdrivers ,non-
electric ;Borers ;Tweezers ;Scissors ;Punch rings [knuckle 

dusters]; Table cutlery [knives, forks and spoons]; Handles for 

hand-operated hand tools ;Kni ves; Hand tools, hand-operated. 

تديرها اليد؛ أدوات الحدائق تعمل باليد؛ أدوات كشط ]أدوات يدوية[؛ األدوات الزراعية التي 
معداتسلخ جلود الحيوانات؛الحربونات )رماح(؛ماكينة قص شعر اللحية )كليبرز(؛ أدوات و 

)كليبرز(؛ ماكينة قص الشعر )كليبرز(؛ مفكات المسامير و البراغي، غير ماكينة قص األظافر 

وات المائدة ]السكاكين والشوكات مقص؛ مقابض اليد؛ أدكهربائية؛أدوات الثقب؛ مالقيط؛ 
 أدوات مستعملة يدويا.والمالعق[؛ مقابض لألدوات اليدوية؛ سكاكين؛ 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167510 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 167510 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

application software for Smartphone computer application 

softeare for cellular telephones computer application software 
for mobile phones 

برامج تطبيقات  برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف الخلوية تطبيق البرمجيات للهواتف الذكية

 الكمبيوتر للهواتف النقالة 

Date of 27/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2018  

Applicant Name: consulting services trade 
and marketing company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الخدمات االستشارية للتجارة والتسويق

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman-alsmisani-adrisi str, P.O.Box: 
911622, 110196 

, 911622شارع االرديسي  ، ص.ب:-الشميساني-عمان
110196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  -  amman-alsmisani-al thaqafe str, 

P.O.Box: 911622, 110196 

ليغعنوان التب 3الطابق  1بناية رقم-شارع الثقافة-الشميساني-عمان  

Trademark 167295 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167295 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Application software for smart phones,computer application 
software for cellular telephones,computer application software 
for mobile phones,computer application software for mobile 

telephoes ,software and  application for mobile devices,software 
application for use with mobile devices 

لهواتف الذكية ،برنامج تطبيق الكمبيوتر للتيلفون الخلوي،برامج تطبيقات تطبيق البرمجيات ل
الكمبيوتر للهواتف النقالة،برامج تطبيقات الكمبيوتر للهاتف المحمول برنامج وتطبيق 

 لالجهزة المحمولة ،تطبيق البرامج لالستخدام مع االجهزة المحمولة

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Consultingservices for 
trade and marketing 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الخدمات االستشارية للتجارة والتسويق

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alshmisani-adrisi str, P.O.Box: 
9116233, 110196 

, 9116233شارع االرديسي  ، ص.ب:-الشميساني -عمان
110196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  amman-alsmisani-al thaqafe str, 
P.O.Box: 911622, 110196 

ليغعنوان التب شارع الثقافة-الشميساني -عمان 110196 -911622ص.ب   

Trademark 167294 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167294 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

screens, cameras  شاشات, كاميرات 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the 

owners the exclusive right to (led) separartely from the mark  

( بمعزل عن ledالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصابها الحق المطلق باستعمال )

 العالمه 

 

Date of 06/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/03/2019  

Applicant Name: New Way For Advertising 
Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة الطريق الجديد للدعاية واالعالن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tela al ali , P.O.Box: 213070, 
11121 

, 213070ش المدينة المنورة   ، ص.ب: -تالع العلي -عمان 
11121 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 213070 -11121 amman -tela al ali    ش المدينة  -تالع العلي -عمان  11121 -213070ص.ب

 المنورة 

ليغعنوان التب  

Trademark 167588 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167588 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Application software for smart phones computer ,application 
software for cellular telephones ,comuter application software 
for mobile phones computer application software for mobile 

telephones ,software and ,application for mobile devices 
,software application for use with mobile devices  

تطبيق البرمجيات للهواتف الذكية برامج تطبيق الكمبيوتر للتيلفون الخلوي برامج تطبيقات 
الكمبيوتر للهواتف النقالة برامج تطبيقات الكمبيوتر للهاتف المحمول برناكج وتطبيق البرامج 

 لالستخدام مع االجهزة المحمولة 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (ISHARA)if used separately from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )اشارة( 

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 18/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Consultingservices for 
trade and marketing 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الخدمات االستشارية للتجارة والتسويق

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alshmisani-adrisi str, P.O.Box: 
911622, 110196 

, 911622شارع االرديسي  ، ص.ب:-الشميساني -عمان
110196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911622 -110196 amman -
alshmisani-adrisi str 

شارع -الشميساني -عمان 110196 -911622ص.ب  
 االرديسي

ليغعنوان التب  

Trademark 167296 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167296 الصنف 
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   MAYO 
CLINIC 

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software in the fields of medicine, healthcare, and 
wellness; digital media, namely, pre-recorded DVDs and 
downloadable audio and visual recordings featuring information 

in the fields of medicine, healthcare, and wellness; 
downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-line discussion 
board posts, webcasts, webinars and podcasts featuring 
information in the fields of medicine, healthcare, and wellness, 

برمجيات الحاسوب في مجاالت الطب والرعاية الصحية والعافية؛ الوسائط الرقمية تحديدا: 
أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً والتسجيالت السمعية والبصرية القابلة للتحميل التي 

القابلة  3ية؛ ملفات ام بيه تعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية الصحية والعاف

ومنشورات اللوحات النقاشية األلكترونية والبث الشبكي  3للتحميل وتسجيالت ام بيه 
والندوات عبر االنترنت والنشر عبر الشبكة لعرض معلومات في مجاالت الطب والرعاية 

 الصحية والعافية,

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Mayo Foundation for 
Medical Education and 
Research 

 اسم طالب التسجيل: مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكاشين اند ريسيرتش

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, 
USA 

، 55905فيرست ستريت اس دبليو، روشيستر، ام ان  200
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167381 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167381 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; computer hardware; handheld computers; tablet 
computers; telecommunications apparatus and instruments; 

telephones; mobile telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission of voice, data, images, 
audio, video, and multimedia content; network communication 

apparatus; handheld digital electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other digital data; wearable 

computer hardware; wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, receiving and storing 
of telephone calls, electronic mail, and other digital data; 

smartwatches; smartglasses; smart rings; wearable activity trackers; 
connected bracelets [measuring instruments]; electronic book 
readers; computer software; computer software for setting up, 

configuring, operating and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, headphones, 

televisions, set top boxes, audio and video players and recorders, 
home theatre systems, and entertainment systems;application 
development software; computer game software; downloadable pre-

recorded audio, video and multimedia content; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic devices, 

smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; biometric identification and 

authentication apparatus; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure indicators; monitors, 

display screens, head mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smartglasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and recorders; virtual and 
augmented reality displays, goggles, controllers, and headsets; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical glass; 

optical goods; optical apparatus and instruments; cameras; flashes 
for cameras; keyboards, mice, mouse pads, printers, disk drives, and 
hard drives; sound recording and reproducing apparatus; digital 

audio and video players and recorders; audio speakers; audio 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة 
واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف 

انات والصور والمحتويات الذكية؛  أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبي
الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال  الشبكات؛ األجهزة 
الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن أجل ارسال 

قمية؛ واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الر
العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح 
بالدخول الى االنترنت ومن أجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 

االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ الخواتم 
متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛  الذكية؛ أجهزة

قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد 

او تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 
ت الذكية والنظارات الذكية واألجهزة القابلة واألجهزة النقالة والهواتف النقالة والساعا

للبس وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه 
تية المنزلية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصو

ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 

األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

ة  وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول والنظارات الذكي

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع 
الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات 

اعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن وسم

الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف البيومترية؛ 
أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 

المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة 

ض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع وشاشات عر
الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ات الواقية وأدوات التحكم ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات عرض والنظار
والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ 

النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج النظارات؛ المنتجات البصرية؛ 

األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات المفاتيح وفأرات 
الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص 
الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ 

مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ األجهزة الصوتية الخاصة 
ات األذن؛ سماعات الرأس؛ بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماع

الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ 

أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ الواجهات البينية للحواسيب واألجهزة 
نية اإللكترونية على متن المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم اإللكترو

وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرساء وأجهزة 

الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 

Date of 11/06/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

 -435ص.ب  األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167424 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167424 الصنف 
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amplifiers and receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; earphones; headphones; 

microphones; televisions; television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and receivers; user interfaces for 
on-board motor vehicle computers and electronic devices, namely 

electronic control panels, monitors, touchscreens, remote controls, 
docking stations, connectors, switches, and voice-activated 
controls; global positioning systems (GPS devices); navigational 

instruments; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; remote controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic devices, 

smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems; 

wearable devices for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, smart watches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, televisions, set 

top boxes, speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; computer chips; 
batteries; battery chargers; electrical and electronic connectors, 

couplers, wires, cables, chargers, docks, docking stations, and 
adapters for use with computers, mobile telephones, handheld 
computers, computer peripherals, mobile electronic devices, 

wearable electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive touchscreens; interfaces 

for computers, computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and smartwatch screens; parts 
and accessories for computers, computer peripherals, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, and set top boxes; covers, 

bags, cases, sleeves, straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, set top boxes, 

and audio and video players and recorders; selfie sticks; chargers 
for electronic cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping mail; cash 

registers; mechanisms for coin-operated apparatus; dictating 
machines; hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile machines; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights conducting 

filaments [optical fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; life 

saving apparatus and equipment; whistle alarms; animated cartoons; 
egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electronic voice command 

and recognition apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential systems; personal 
digital assistants; heat regulating apparatus; monitors, sensors, and 

controls for air conditioning, heating, and ventilation devices and 
systems; electric regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical outlets; electrical 

and electronic switches; alarms, alarm sensors, and alarm 
monitoring systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats; electric and electronic locks and latches for doors and 

windows; residential security and surveillance systems. 

العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة للمركبات ]مجهزة 
عن بعد للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة  بحواسيب على متنها[؛ أجهزة تحّكم

واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت 

أنظمة والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم و

العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات 

الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

لدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض وأجهزة التلفزيون وعلب ا
السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح 

الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 

ئات والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء والمهاي
الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة والحواسيب 

المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية النقالة 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن 
غالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب وسماعات الرأس ومش

الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ الواجهات البينية للحواسيب والشاشات الحاسوبية 

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 
وعلب الدخول ومشغالت والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب 

وشاشات الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب 
واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

ية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات واألجهزة اإللكترون

األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ والُجلب واألحزمة 

رونية النقالة واالجهزة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكت

االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن 
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان 

التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية 

مفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت لتدريب الحيوانات؛ ال
تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف 

المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ 

؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن
أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات 

الصوت؛  الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء 

ية ؛ مانعات ]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناع
الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض 

الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ 

أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ 
لنقل المتحكم بها عن بعد؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم معّوقات السيارات القابلة ل

الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية 

ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ شاشات 
الهواء والتدفئة والتهوية؛  وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف

اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة 

التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار 
عن وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف 

الدخان واول اوكسيد الكربون؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  االقفال والمزالج 

الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ انظمة امن ومراقبة المباني 
 السكنية.

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-226 

Claim Date: 18/03/2019 

 LIاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 226-2019رقم االدعاء: 

 18/03/2019تاريخ االدعاء: 



135 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Smartphones; Television receivers; Computer monitors; 

Notebook computers; Convertible computers; Computers; 
Sensors; Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Application software; Tablet computers; 

Settop boxes; LED display apparatus; LED screen displays; LED 
display panels; OLED display panels; Electronic display panels; 
LED modules., 

الهواتف الذكية؛ أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ شاشات الحاسوب؛ الحواسيب الشخصية 

الصغيرة المحمولة؛ الحواسيب القابلة للتحويل؛ أجهزة الحاسوب؛ الحساسات؛ أجهزة 
التطبيقات؛ الحواسيب اللوحية  التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ برمجيات

العاملة باللمس؛ أجهزة استقبال اإلشارات؛ أجهزة العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية 

الباعثة للضوء؛ شاشات العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ لوحات 
ض العاملة بنظام العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ لوحات العر

الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء؛ لوحات العرض اإللكترونية؛ وحدات الصمامات 

 الثنائية الباعثة للضوء,

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167382 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167382 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Testing apparatus for testing printed circuit boards; 

semiconductor testing apparatus; measuring apparatus; electric 
measuring devices; testing apparatus, not for medical 
purposes; measuring instruments; electric or magnetic meters 

and testers; phase indicators; oscillographs; oscilloscopes; 
circuit testers; detectors; ground detectors; electric leakage 
detectors; magnetometers; frequency meters; watt hour meters; 

ohmmeters; voltmeters; ammeters; wattmeters; oscillators; 
capacitance meters; temperature indicators; tachometers; 
revolution counters; accelerometers; photometers; 

hygrometers; illuminometers; vibration meters; noisemeters; 
meters; remote control telemetering machines and instruments; 
visual inspection apparatus; coaxial cables; electric cables; 

fiber optic cables; high-frequency apparatus; speed indicators; 
wavemeters; integrated circuit cards [smart card]; data media 
devices; computer software [recorded]; data processing 

apparatus; resistances used for telecommunication machines 
and apparatus; rheostats used for telecommunication machines 
and apparatus; monitoring apparatus; probes for scientific 

purposes; electric resistors; electric resistances; current 
sensors; insulation resistance meters; temperature sensors; 
optical sensors; voltage sensors; luminance meters; earth 

testers; earthing testers; battery testers; batteries, electric; dc 
power sources; phase indicators; electric cords; withstand 
voltage tester; insulation and withstand voltage tester; 

impedance meters; recording apparatus; printing apparatus; 
sensors [measurement apparatus], other than for medical use; 
optical profilers; electrical adapters; remote control apparatus; 

electric installations for the remote control of industrial 
operations., 

أجهزة الفحص لفحص لوحات الدارات ؛ أشباه الموصالت كأجهزة الفحص؛ أجهزة القياس؛ 

بار، لغير الغايات الطبية؛ أدوات قياس؛ أجهزة القياس ادوات القياس الكهربائية؛ أجهزة االخت
والفحص الكهربائية أو المغناطيسية؛ مؤشرات المرحلة؛ أجهزة رسم الذبذبات؛ راسمات 

الذبذبات؛ فاحصات الدارات؛ أجهزة الكشف؛ كاشفات األرض؛ كاشفات التسرب الكهربائي؛ 

الواط في الساعة؛ أجهزة قياس أجهزة قياس المغناطيسية؛ أجهزة قياس التردد؛ مقاييس 
المقاومة ؛ أجهزة قياس الفولتات ؛ أجهزة قياس شدة التيار الكهربائي؛ أجهزة قياس الواط ؛ 

مولدات الذبذبات؛ أجهزة قياس السعة؛ مؤشرات درجة الحرارة؛ أجهزة قياس سرعة 

أجهزة الدوران؛ عدادات الدورات؛ مقاييس التسارع؛ فوتومترات )أجهزة قياس ضوئية(؛ 
قياس رطوبة الجو؛ أجهزة قياس اإلضاءة؛ أجهزة قياس االهتزاز؛ أجهزة قياس الضجيج؛ 

أجهزة قياس؛ أجهزة وأدوات القياس عن بعد بأجهزة التحكم؛ أجهزة الفحص البصري؛ 

كابالت متحدة المحور؛ الكوابل الكهربائية؛ كوابل األلياف البصرية؛ األجهزة عالية التردد؛ 
؛ أجهزة قياس الطول الموجي؛ بطاقات الدارات المتكاملة )البطاقة الذكية(؛ مؤشرات السرعة

أجهزة بيانات الوسائط؛ برمجيات الحاسوب )مسّجلة(؛ أجهزة معالجة البيانات؛ المقاومة 

المستخدمة آلالت وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ؛ المقاومة المتغيرة المستخدمة 
أجهزة المراقبة؛ مجسات لألغراض العلمية؛ المقاومات الكهربائية؛ آلالت وأجهزة االتصاالت؛ 

المقاومات الكهربائية؛ مجسات التيار؛ مقاييس مقاومة العزل؛ حساسات درجات الحرارة؛ 

أجهزة االستشعار البصرية؛ مجسات الجهد؛ أجهزة قياس اإلنارة؛ أدوات الفحص لكمية 
تفريغ الكهرباء في األرض؛ أجهزة فحص الكهرباء المفرغة في األرض؛ أدوات الفحص ل

البطاريات؛ البطاريات الكهربائية؛ مصادر الكهرباء للتيار المباشر؛ مؤشرات المرحلة؛ 

األسالك الكهربائية؛ أجهزة فحص مقاومة الفولتية؛ أجهزة الفحص لعزل ومقاومة الفولتية؛ 
أجهزة القياس(، عدا ما مقاييس مقاومة التيار؛ أجهزة القياس؛ أجهزة الطباعة؛ حساسات )

كان لالستخدام الطبي؛ المحلالت البصرية؛ المحوالت الكهربائية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ 

 التجهيزات الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية.,

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: HIOKI E.E. ORPORATION اسم طالب التسجيل: كوربوريشن .اي.هيوكي اي 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 81, Koizumi, Ueda-shi, Nagano 386-1192,  

Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان1192-386شي، ناجانو  -، كويزومي، اويدا 81

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167363 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167363 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electricity controller for managing electricity energy; 
Photovoltaic cell instruments for converting solar-thermal into 
electricity; Thermal energy measuring apparatus; Electric 

control devices for heating and energy management; Apparatus 
for measuring electric energy consumption; Energy storage 
apparatus comprised of batteries; Electric control devices for 

energy management; Solar energy collectors for electricity 
generation; Electricity energy supply controller; Current 
converters concerning solar energy; Photovoltaic apparatus for 

converting solar radiation to electrical energy; Solar energy 
storage devices; Energy management software; Apparatus for 
measuring/monitoring/analyzing electricity consumption; 

Electrical and electronic control apparatus for improving power 
efficiency; Power modules; Apparatus and instruments for 
diagnosing electrical power installations; Electric power 

controlling apparatus and instruments; Smart phones; 
Television receivers; Monitors for computers; Commercial 
monitors; Lap Top computers; Convertible computers; 

Wearable computers; Computers; Keyboards; Bags for carrying 
keyboard; Digital sensory devices; Electronic sensors; NAS 
(Network attached Storage); Disk drives for external computer; 

Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; Audio component; Audio component system 
composed of surround sound speakers, loudspeakers, tuners, 

sound mixers, equalizer, audio recorders, radio receivers; 
Application software; Application software for mobile phones; 
Computer applications program for smart phones and smart 

watches; Audio Receivers; Digital colour printers; Tablet PC; 
Set-top boxes; Computer mouses; Cameras; Smart phones in 
glasses form; Wearable smart phones; Leather cases for mobile 

phone; Leather cases for smart phone; Leather cases for tablet 
computer; Wristband for portable digital electronic media 
players; Computer software for wireless data communications 

for receiving, processing, transmitting and displaying the 
information of exercise/body fat/BMI; Portable terminals for 
personal use for   recording/organizing/transmitting 

recording/organizing/transmitting/controlling/reviewing the 
health and health care, and receiving the text, data, image, audio 
file. 

اقة الكهربائية، أدوات خاليا فلطية ضوئية وسيلة للتحكم في الكهرباء من أجل التحكم في الط
لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، أجهزة لقياس الطاقة الحرارية، وسائل للتحكم في 
الكهرباء من أجل التحكم في التدفئة والطاقة، أجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية، 

ية للتحكم في الطاقة، وسائل أجهزة لتخزين الطاقة تتكون من بطاريات، وسائل تحكم كهربائ
لتجميع الطاقة الشمسية من أجل إنتاج الكهرباء، وسيلة للتحكم في اإلمداد بطاقة كهربائية، 

وسائل لتحويل التيار فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أجهزة فلطية ضوئية لتحويل اإلشعاع 

للتحكم في الطاقة، الشمسي إلى طاقة كهربائية، وسائل لتخزين الطاقة الشمسية، برمجيات 
أجهزة لقياس/رصد/تحليل استهالك الطاقة، أجهزة تحكم كهربائية وإلكترونية لتحسين كفاءة 
الطاقة، وحدات نمطية للقدرة، أجهزة وأدوات لتشخيص تركيبات القدرة الكهربائية، أجهزة 

ت وأدوات للتحكم في القدرة الكهربائية، هواتف ذكية، أجهزة استقبال تلفازية، شاشا
للحواسيب، شاشات دعائية، حواسيب محمولة، حواسيب قابلة للطي، حواسيب قابلة لالرتداء، 
حواسيب، حقائب لحمل لوحة المفاتيح، أدوات استشعار رقمية، مستشعرات إلكترونية، وسيلة 

(، مشغالت أقراص من أجل حاسوب خارجي، أجهزة لتسجيل، NASتخزين ملحقة بشبكة )
أو صور، مكون صوتي، نظام مكون صوتي مكون من مكبرات  أو إرسال، أو نسخ صوت

صوت محيطة، مكبرات صوت، أجهزة لضبط النغمة، أجهزة لخلط األصوات، موازن صوت، 

مسجالت صوت، أجهزة استقبال السلكية، برمجيات تطبيقات، برمجيات تطبيقات من أجل 
اعات الذكية، أجهزة الستقبال الهواتف النقالة، برامج تطبيقات حاسوبية للهواتف الذكية والس

الصوت، طابعات باأللوان رقمية، حاسوب شخصي لوحي، أجهزة استقبال علوية، فأرة 

حاسوب، كاميرات، هواتف ذكية على هيئة نظارات، هواتف ذكية قابلة لالرتداء، أغلفة جلدية 
مشغالت لهاتف نقال، أغلفة جلدية لهاتف ذكي، أغلفة جلدية لحاسوب لوحي، إسورة معصم ل

وسائط إلكترونية رقمية محمولة، برمجيات حاسوب التصاالت البيانات الالسلكية لتلقي، 

ومعالجة وإرسال وعرض معلومات خاصة بتمرين/الدهون في الجسم/مؤشر كتلة الجسم 
(BMI أجهزة طرفية محمولة لالستخدام الشخصي من أجل ،)

ية والرعاية الصحية، وتلقي نص، تسجيل/تنظيم/إرسال/مراقبة/االطالع على الحالة الصح

 بيانات، صورة، ملف صوتي.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 40-2019-0061752رقم االدعاء: 

 19/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 09/07/2019  

Applicant Name: LG ELECTRONICS INC. اسم طالب التسجيل: .ال جي الكترونيكس انك 

Nationality     : 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, 150-721, Republic of Korea 

، 721-150جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 128

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167209 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  167209 الصنف  
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Electric, electronic and teaching apparatus and instruments; 

computer software; magnetic and digital data carriers; recorded 
computer programs; data processing equipment and 
computers; data capture apparatus; programmable onboard 

electronic control, motors, sensors, electronic computer 
interface and electrical power transformer for designing, 
building and controlling motorized toys and educational 

products, resources and materials; downloadable educational 
media; downloadable educational course materials., 

األجهزة واألدوات الكهربائية واإللكترونية والتدريسية؛ برمجيات الحاسوب؛ ناقالت البيانات 

المغناطيسية والرقمية؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ معدات وحواسيب معالجة البيانات؛ جهاز 
كات والحساسات التقاط البيانات؛ أجهزة التحكم اإللكتروني على المتن القابلة للبرمجة والمحر

واجهة الحاسوب اإللكترونية ومحول الطاقة الكهربائية للتصميم والبناء والتحكم باأللعاب 

اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد التعليمية؛ الوسائل التعليمية القابلة للتحميل؛ 
 مواد الحصص التعليمية القابلة للتحميل.,

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018017006 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 018017006رقم االدعاء: 
 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167360 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167360 الصنف 
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   LEGO Education SPIKE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric, electronic and teaching apparatus and instruments; 
computer software; magnetic and digital data carriers; recorded 

computer programs; data processing equipment and 
computers; data capture apparatus; programmable onboard 
electronic control, motors, sensors, electronic computer 

interface and electrical power transformer for designing, 
building and controlling motorized toys and educational 
products, resources and materials; downloadable educational 

media; downloadable educational course materials., 

يانات األجهزة واألدوات الكهربائية واإللكترونية والتدريسية؛ برمجيات الحاسوب؛ ناقالت الب
المغناطيسية والرقمية؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ معدات وحواسيب معالجة البيانات؛ جهاز 

التقاط البيانات؛ أجهزة التحكم اإللكتروني على المتن القابلة للبرمجة والمحركات والحساسات 
ب واجهة الحاسوب اإللكترونية ومحول الطاقة الكهربائية للتصميم والبناء والتحكم باأللعا

اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد التعليمية؛ الوسائل التعليمية القابلة للتحميل؛ 

 مواد الحصص التعليمية القابلة للتحميل.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018017004 

Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018017004االدعاء: رقم 

 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167358 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167358 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tablet personal computers; computers; personal computers; 
computer hardware; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; computer workstations; computer 

peripherals; computer monitors; computer keyboards; USB 
keyboards; flat panel display screens; computer software; 
computer game software; headphones; earphones; Bluetooth 

earphones; screen protectors; tablet and computer covers; 
tablet and computer cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

أجهزة الكمبيوتر اللوحي الشخصية، الكمبيوترات )الحواسيب(، أجهزة الكمبيوتر )الحواسيب( 
لحاسوب(  المحمولة، أجهزة الشخصية، أجهزة الكمبيوتر )الحاسوب(، أجهزة الكمبيوتر)ا

الكمبيوتر )الحاسوب( الصغيرة المحمولة، أجهزة الكمبيوتر)الحاسوب(  المحمولة باليد، 

محطات عمل الكمبيوتر )الحاسوب(، ملحقات الكمبيوتر )الحاسوب( الطرفية، شاشات 
الكمبيوتر )الحاسوب(، لوحات مفاتيح الكمبيوتر )الحاسوب(، لوحات مفاتيح الكمبيوتر 

)الحاسوب( بخاصية الناقل التسلسلي العالمي، شاشات العرض المسطحة، برامج الكمبيوتر 

)الحاسوب(، برامج العاب الكمبيوتر )الحاسوب(، سماعات الرأس، سماعات األذن، سماعات 
أذن بلوتوث )نقل بيانات عبر امواج الراديو(، واقي الشاشة، أغلفة أجهزة الكمبيوتر اللوحي 

وتر )الحواسيب(، علب أجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبي

 )الحواسيب(، قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة.

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Arab Information 
Technology Co. 

 اسم طالب التسجيل: العربية لتقنيات المعلومات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan,   .عنوان طالب التسجيل  األردن   11192، عمان 921100ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167585 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167585 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

computers; mobile telephones; chargers for electric batteries; 
headphones; camcorders; cables, electric; cabinets for 
loudspeakers; video screens; time recording apparatus; 

pedometers; weighing apparatus and instruments; measuring 
apparatus; battery chargers; navigational instruments; 
smartphones; computer peripheral devices; Smartwatches; 

portable media players; cameras  
 [photography]; selfie sticks [hand-held monopods 

اجهزة كمبيوتر؛ الهواتف النقالة؛ اجهزة شحن البطاريات الكهربائية؛ سماعات الرأس؛ 
يديو؛ كبالت كهربائية؛ حجرات لمكبرات الصوت؛ شاشات فيديو؛ اجهزة تسجيل كاميرات ف

الزمن؛ عدادات الخطي؛ اجهزة وادوات وزن؛ اجهزة قياس؛ اجهزة شحن البطاريات؛ اجهزة 

مالحة؛ الهواتف الذكية؛ اجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ الساعات الذكية؛ مشغالت وسائط محمولة؛ 
 في(؛ عصي التصوير الذاتي  )قوائم أحادية محمولة باليد(.كاميرات )للتصوير الفوتوغرا

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Shenzhen Yale 
Electronics Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، لمتد.شينزهين ييل اليكترونيكس كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address F/4, Building 2, Yujingtai Industrial Park, 
Huarong Road, Dalang Street, Longhua 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، يوجينتاي انداستلاير بارك،هيورنج رود، 2، بيلدنج 4اف/ 
 داالنج ستريت، مقاطعة لونجهو، شينزهين، جوانجدونج، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 

OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 

 عمان 11181

ليغعنوان التب  

Trademark 167421 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167421 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ignition switches for vehicles; air bag switches for vehicles; 

electrical switches for vehicles; batteries for vehicles; 
thermostats for vehicles; speedometers for vehicles; 
accelerometers; ammeters; voltmeters; odometers; 

tachometers; fuel gauges; fuel pressure gauges; boost gauges; 
oil pressure gauges; oil temperature gauges; vacuum gauges; 
water temperature gauges; condensers; camshafts for vehicle 

engines; pistons for engines; electrical wire sets; electrical 
cables; electrical conductors; voltage regulators for vehicles. 

لتشغيل للوسائد الهوائية للمركبات؛ المفاتيح الكهربائية مفاتيح اإلشعال للمركبات؛ مفاتيح ا

للمركبات؛ بطاريات للمركبات ؛ أجهزة تنظيم الحرارة للمركبات؛ أجهزة قياس السرعة 
للمركبات؛ مقاييس التسارع؛ أجهزة قياس شدة التيار الكهربائي؛ أجهزة قياس الفولتات ؛ 

ييس الوقود؛ مقاييس ضغط الوقود؛ عدادات المسافة؛ أجهزة قياس سرعة الدوران؛ مقا

مقاييس التعزيز؛ مقاييس ضغط الزيت؛ مقاييس درجة حرارة الزيت؛ مقاييس التفريغ؛ 
مقاييس درجة حرارة المياه؛ المكثفات؛ أعمدة الحدبات لمحركات المركبات؛ مكابس 

منظمات للمحركات؛ أطقم األسالك الكهربائية؛ الكوابل الكهربائيه؛ الموصالت الكهربائيه؛ 

 الفولتية للمركبات.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان رينيسانس  300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167536 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167536 الصنف 
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  SPRINGER  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

downloadable educational materials; downloadable periodical 
publications; downloadable journals; downloadable 
dictionaries; downloadable reference books; electronic 

publications, downloadable; portable electronic devices for 
reading; non-printed (electronic) publications; printed 
publications in electronically readable form; printed 

publications in optically recorded form; databases; podcasts; 
talking books; training manuals in the form of a computer 
program; application software; computer programmes for 

interactive games or quizzes; computer software in the field of 
electronic publishing; computer software for the provision of 
training, education, examination and assessment;downloadable 

publications; Digital books downloadable from the Internet; 
Editing software; Media and publishing software; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

ة قابلة للتحميل، منشورات دورية قابلة للتحميل، المجالت القابلة للتحميل، مواد تعليمي
قواميس قابلة للتحميل، الكتب المرجعية القابلة للتحميل، المنشورات اإللكترونية القابلة 

للتحميل، أجهزة إلكترونية محمولة للقراءة، المنشورات اإللكترونية غير المطبوعة، 

ل مقروء إلكترونيا، المنشورات المطبوعة في شكل تسجيل المنشورات المطبوعة في شك
بصريا، قواعد بيانات، المدونة الصوتية، كتب متحدثة، أدلة التدريب في شكل برنامج كمبيوتر 

)الحاسوب(، تطبيقات البرمجيات، برامج الكمبيوتر)الحاسوب( لأللعاب التفاعلية أو 

ل النشر اإللكتروني، برامج االختبارات، برامج الكمبيوتر )الحاسوب( في مجا
الكمبيوتر)الحاسوب( لتوفير التدريب والتعليم والفحص والتقييم، المنشورات القابلة للتنزيل، 

الكتب الرقمية القابلة للتنزيل من اإلنترنت، برامج )برمجيات( التحرير، برامج )برمجيات( 

 لإلعالم والنشر، قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Springer-Verlag GmbH اسم طالب التسجيل: فيرالج جي ام بي اتش-سبرينجر 

Nationality     : Germany الطالبجنسية  المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tiergartenstr. 17, Heidelberg, 69121, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، ألمانيا69121، هايدلبرغ، 17تيرجارتينستر. 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167202 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167202 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Earphones; noise-cancelling earphones; earphone accessories, 
namely, earphone cushions, earphone cases, earphone pads; 

battery chargers; eyeglass cases and accessories, namely, 
straps, neck cords, chains; charging luggage and bags; 
earplugs; luggage scales; power adapters and converters; 

charging hubs and power banks; camera bags; bags specially 
adapted for organizing electronics and accessories therefor; 
tablet covers; laptop bags; locators and trackers for luggage; 

portable speakers and white noise machines. 

سماعات األذن ،سماعات مانعة للضوضاء ،ملحقات سماعات األذن ، أي، وسائد سماعات 
حافظات سماعات األذن ، بطانات سماعات األذن ،شواحن بطارية،حافظات النظارات األذن ، و

واالكسسوارات ، أي، األشرطة وأسالك العنق والسالسل ،شحن األمتعة والحقائب ،سدادات 
األذن،موازين األمتعة ،مهايئات الطاقة والمحوالت،مراكز الشحن وأدوات للشحن ،حقائب 

ا لتنظيم اإللكترونيات والملحقات الخاصة بها ،أغطية الكمبيوتر الكاميرا ،حقائب مهيئة خصيصً 

اللوحي ،حقائب الكمبيوتر المحمول،أجهزة تحديد مواقع وأجهزة تتبع لألمتعة،مكبرات الصوت 
 المحمولة وآالت الضوضاء البيضاء.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,666 

Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/536,666رقم االدعاء: 

 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167186 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167186 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Television apparatus; Audio- and video-receivers; DVD players; 

Portable media players; Video screens; Electronic notice 
boards; Digital photo frames; Remote control apparatus; Horns 
for loudspeakers; Monitors [computer hardware]. 

(، DVDأجهزة التلفاز، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، مشغالت أقراص الفيديو الرقمية)

شاشات فيديو، لوحات اإلعالن اإللكترونية، إطارات الصور  مشغالت الوسائط المحمولة،
 الرقمية، أجهزة التحكم عن بعد، أبواق للمكبرات الصوتية، الشاشات ]قطع حاسوب[.

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: EXPRESS LUCK 
INDUSTRIAL (SHENZHEN) 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ليمتد (شنتشن)اكسبرس الك اندستلاير 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st Floor, No.1 Factory, No. 88, Baotong 
South Road, XiKeng Community, 

Yuanshan Street, Longgang District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

، باوتونغ ساوث رود، 88فاكتوري، نو. 1فيرست فلور، نو.
شيكينغ كوميونيتي، يوانشان ستريت، لونغانغ دستريكت، 

 شنتشن سيتي، غوانغدونغ بروفينس، الصين

التسجيل  عنوان طالب  

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167575 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167575 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Antennas; Apparatus and instruments for biometric 
authentication; Audio equipment including amplifiers, tuners, 

record players, tape recorders, loud speakers, radios and 
compact disc players; Automatic translation systems; Bar code 
readers; Binoculars; Buzzers; Calculating apparatus; Card 

readers; CD ROM drives; Cellular base station systems; Cellular 
phone systems; Ceramic components for electrical/electronic 
apparatus; Cinematographic cameras; Components for 

automotive electronics; Components for fiber optic 
communication modules; Computer disk drives and drivers; 
Computer keyboards; Computer programs; Computer programs 
stored in discs, tape or electronic circuits; Computers; 

Connections, electric; Converters, electric; Data communication 
cards; Data processing apparatus; Diazo copying machines; 
Digital cameras; Digital copying machines; Digital 

multifunctional products which offer some or all of copying, 
facsimile, printing and scanning functions in one unit; 
Electric/electronic sensors; Electronic cash registers; Electronic 

components including resistors, superconductors, capacitors, 
filters, resonators, oscillators, varistors, audible tone 
generators, electronic components packages, semiconductor 

devices, semiconductor packages, circuit boards, liquid crystal 
devices, high frequency apparatuses, connectors, solar cells, 
solar modules, battery chargers, photovoltaic systems, storage 

cells, and their terminals; Electronic machines, apparatus and 
their parts; Electronic printers and facsimiles; Electronic 
publications; Electronic still cameras; Electrostatic copying 

machines; Exposure lamps for electrostatic copying machines, 
digital photocopiers and printers; Eye glasses; Flatness 
measuring machines and measuring gauges; Floppy disk 

drives; Global positioning systems; Image scanners and their 
image sensors; In-car cameras, vehicle cameras; Inkjet printer 
heads; Laser diodes; Laser printers; Laser systems; LED printer 

heads and image sensors for copying machines; LED printers; 
Lenses for scanners; Light emitting diodes; Lightning 
conductors; Magneto-optical disks; Measuring machine and 

instruments including straightness measuring machines; 
Memory cards [computer hardware]; Mobile telephones; 
Modems; Monitors [computer hardware]; Mouse [computer 

peripheral]; Optical attenuators; Optical couplers; Optical fiber 
array; Optical fiber connectors; Optical fibers; Optical isolators; 
Optical lenses; Optical recording and/or reproducing devices; 

Optical waveguides; Optical wavelength division multiplexers; 
Optical wavelength multiplexers; Other copying machines and 
facsimiles; Other electronic printers and their parts and fittings 

هوائيات، أجهزة وأدوات للتحقق بالقياس البيومتري )من خالل قياس الخصائص 
البيولوجية(، معدات سمعية تشتمل على مضخمات صوت، أدوات ضبط الصوت، أجهزة 

تشغيل األقراص الدوارة، أجهزة تسجيل على شرائط، سماعات تكبير الصوت، راديو السلكي، 
راص مضغوطة، أنظمة ترجمة آلية، أجهزة قارئة للبار كود )كود شريطي(، ومشغالت أق

مناظير ثنائية، طنانات، أجهزة حسابية، أجهزة قراءة الكروت، مشغالت أقراص مضغوطة 

CD ROM أنظمة محطة قاعدية خليوية، أنظمة هواتف خليوية، مكونات خزفية لألجهزة ،
لسينمائي، مكونات لألجهزة اإللكترونية الخاصة الكهربية/اإللكترونية، كاميرات للتصوير ا

بالسيارات، مكونات لوحدات االتصاالت باستخدام األلياف الضوئية، مشغالت األقراص 

للحواسيب اآللية، لوحات مفاتيح للحاسب اآللي، برامج الحاسب اآللي، برامج الحاسب اآللي 
ة، وصالت كهربية، محوالت مخزنة على أقراص، شريط، أو دوائر إلكترونية، حواسيب آلي

كهربية، كروت اتصاالت، أجهزة معالجة البيانات، ماكينات نسخ ديازو، كاميرات رقمية، 
ماكينات نسخ رقمي، منتجات رقمية متعددة الوظائف تقدم بعض أو كافة وظائف النسخ، 

 والفاكس، والطباعة والمسح في وحدة واحدة، مجاس كهربية/إلكترونية، آالت إلكترونية
لتسجيل النقود، مكونات إلكترونية تتضمن مقاومات، موصالت فائقة، مكثفات، مرشحات، 

أجهزة رنان، مذبذبات، مقاومات متغيرة )فاريستور(، مولدات إشارة سمعية، أحزمة مكونات 

إلكترونية، أجهزة شبه موصالت، أحزمة شبه موصالت، لوحات دائرات إلكترونية، أجهزة 
لورات السائلة، أجهزة تردد عال، موصالت، خاليا شمسية، وحدات تعمل بتكنولوجيات الب

شمسية، شواحن بطاريات، أنظمة فولتية ضوئية، خاليا تخزين، ووحدات طرفية خاصة بها، 

ماكينات وأجهزة إلكترونية واألجزاء الخاصة بها، طابعات وأجهزة فاكسات إلكترونية، 
إللكترونية، ماكينات نسخ كهروستاتيكية، منشورات إلكترونية، كاميرات المنظر الثابت ا

مصابيح التعريض للضوء لماكينات نسخ كهروستاتيكية، ناسخات وطابعات رقمية، نظارات 

للعيون، ماكينات قياس استواء السطح ومقاييس ألخذ القياسات، محركات أقراص مرنة 
بها،  )فلوبي(، أنظمة تحديد مواضع عالمية، ماسحات الصور ومجاس الصور الخاصة

كاميرات مثبتة على سطح السيارة، كاميرات للمركبات، رؤوس طابعات نافثة للحبر، دايودات 

)دايود باعث  LED)صمامات ثنائية( ليزر، طابعات ليزر، أنظمة ليزر، رؤوس طابعة 
، عدسات ألجهزة المسح، دايودات LEDللضوء( ومجاس الصور لماكينات النسخ، طابعات 

ضوئية، ماكينة وأدوات قياس تشتمل على -الصواعق، أقراص ممغنطة باعثة للضوء، مانعات

ماكينات قياس االستواء، كروت ذاكرة ]هاردوير عتاد الحاسب اآللي[، هواتف نقالة، مودم، 
شاشات ]هاردوير عتاد الحاسب اآللي[، فأرة ماوس ]أجهزة خارجية للحاسب اآللي[، أجهزة 

وفة ألياف ضوئية، موصالت األلياف الضوئية، توهين ضوئية، أجهزة إقران ضوئية، مصف

ألياف ضوئية، أجهزة عزل ضوئي، عدسات ضوئية، أجهزة تسجيل و/أو إعادة نسخ ضوئية، 
دالئل موجات ضوئية، مجمعات إشارات لتقسيم الطول الموجي الضوئي، مجمعات إشارات 

رى واألجزاء الطول الموجي الضوئي، ماكينات نسخ وفاكس أخرى، طابعات إلكترونية أخ

والملحقات الخاصة بها أي أوعية مساحيق الطباعة، مولدات األوزون، أجزاء وملحقات 
لماكينات وأجهزة االتصاالت الضوئية، أجزاء وملحقات لتلك السلع أي حاويات مساحيق 

الطباعة، أجهزة التغذية باألوراق، أدراج األوراق، أجهزة تصنيف وترتيب، وحدات مزدوجة 

سا ت التعبئة، مساعدات رقمية شخصية، موصالت ضوئية  لماكينات النسخ أو مكّدِ
الكهروستاتيكية، وللناسخات الرقمية والطابعات، ماكينات النسخ، ملحقات فوتوغرافية تتضمن 
وحدات محرك تشغيل، ملفاف، وحدات وميضية إلكترونية، موقتات، منفاخ، عدسات، أغطية، 

ر فوتوغرافي، عدسات فوتوغرافية، اسطوانات شرائط وأغلفة كاميرا، كاميرات تصوي
مستقبلة للضوء تتضمن اسطوانات مستقبلة للضوء من سيليكون غير متبلر وألواح مستقبلة 

للضوء عضوية تتضمن ألواح مستقبلة للضوء من سيليكون غير متبلر وألواح مستقبلة 

من سيليكون للضوء عضوية وأحزمة مستقبلة للضوء تشتمل على أحزمة مستقبلة للضوء 
غير متبلر وأحزمة مستقبلة للضوء عضوية وأحزمة مستقبلة للضوء عضوية لماكينات 

النسخ وأحزمة مستقبلة للضوء تشتمل على أحزمة مستقبلة للضوء من سيليكون غير متبلر  

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: KYOCERA Corporation اسم طالب التسجيل: كيوسيرا كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

-612شي، كيوتو -كو، كيوتو-تشو، فوشيمي-تاكيدا توبادونو 6

 ، اليابان8501

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167248 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167248 الصنف 
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namely toner containers; Ozonisers [ozonators]; Parts and 
fittings for optical communication machines and apparatus; 

Parts and fittings for these goods namely toner containers, 
paper feeders, paper cassettes, sorters, duplex units or 
stackers; Personal digital assistants; Photo conductors for 

electrostatic copying machines, digital photocopiers and 
printers; Photocopying machines; Photographic accessories 
including motor drive units, winders, electronic flash units, 

timers, bellows, lenses, hoods, straps and camera cases; 
Photographic cameras; Photographic lenses; Photoreceptor 
drums including amorphous silicon photoreceptor drums and 

organic photoreceptor plates including amorphous silicon 
photoreceptor plates and organic photoreceptor plates and 
photoreceptor belts including amorphous silicon photoreceptor 

belts and organic photoreceptor belts and organic 
photoreceptor belts for copying machines and photoreceptor 
belts including amorphous silicon photoreceptor belts and 

organic photoreceptor belts and organic photoreceptor belts for 
copying machines; Piezoelectric components; Pistons and 
sleeves for ion chromatographies; Plotters; Point-of-sale [POS] 

terminals; Precision measuring apparatus; Pressure sensors; 
Projectors; Radio communication equipment including satellite 
communication systems and personal radios; Rearview 

cameras for cars; Rechargeable batteries; Regulating 
apparatus, electric; Repeaters for use in data networking; 
Scanners; Signaling buoys; Slide projectors; Smartphones; 

Software driver; Tape drives; Telecommunication devices and 
apparatus; Tele-conference system including video conference 
systems; Telegraphy and telecommunication apparatus; 

Telephone apparatus; Telephone receivers; Terminals 
[electricity]; Thermal print heads, ink-jet print heads and LED 
print heads for electrostatic copying machines, digital 

photocopiers and printers; Thermal printer heads; Transformers 
[electricity]; Valves for blood analyzers; Vehicle camera 
apparatus; Vehicle video systems; Video cameras; Video disc 

systems; Video recording systems; Visual display units; 
Welding machines and welding nozzles; Wireless data 
communication systems; Wireless local loop systems; Word 

processors. 

وأحزمة مستقبلة للضوء عضوية وأحزمة مستقبلة للضوء عضوية لماكينات النسخ، مكونات 
وجلب ألجهزة الفصل الكروماتوجرافي األيوني، أجهزة رسم خطوط  كهروضغطية، مكابس

، أجهزة قياس الدقة، مجاس الضغط، أجهزة POSبيانية، وحدات طرفية عند نقطة البيع 
بروجيكتور )أجهزة عرض(، معدات اتصاالت السلكية تتضمن أنظمة اتصاالت بالقمر 

لسيارات، بطاريات قابلة إلعادة الصناعي وأجهزة السلكية شخصية، كاميرات رؤية خلفية ل

الشحن، أجهزة تنظيم كهربية، أجهزة تكرير إشارة لالستخدام في شبكة البيانات، ماسحات، 
عوامات اإلشارات، أجهزة بروجيكتور لعرض شرائح، هواتف ذكية، مشغل سوفتوير، 
 مشغالت أقراص، وسائل و أجهزة اتصاالت، نظام لعقد االجتماعات عبر شبكة اتصاالت

تتضمن أنظمة عقد االجتماعات عبر الفيديو، أجهزة التليجراف واالتصاالت، أجهزة الهواتف، 
الهواتف، وحدات طرفية ]كهربية[، رؤوس طباعة حرارية، رؤوس طباعة نافثة للحبر، 

لماكينات النسخ الكهروستاتيكي، أجهزة نسخ الصور الرقمية  LEDورؤوس طباعة 

، محوالت ]كهربية[، صمامات ألجهزة تحليل الدم، أجهزة والطابعات، رؤوس طابعة حرارية
كاميرا المركبات، أنظمة فيديو للمركبات، كاميرات فيديو، أنظمة ألقراص الفيديو، أنظمة 

لتسجيل الفيديو، وحدات عرض بصرية، ماكينات لحام وفوهات لحام، أنظمة توصيل بيانات 

 جات النصوص.السلكية، أنظمة الحلقة المحلية الالسلكية، معال



148 

 

 

  BOOZ ALLEN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, namely, software for business analytics and 
database management in the fields of social media, marketing, 
merchandising, customer service, website performance, 

financial services, healthcare, communication, mobile 
technology, consumer goods, retail, and manufacturing; 
computer software, namely, software for compliance with 

government regulations in the fields of health and public 
service; Computers, computer hardware, and computer 
peripheral interface equipment; Computer programs and 

software, namely, computer software for capturing human 
biometric data, modelling from sensor data for anomaly 
detection and prediction, data collection and management, 

geographic information systems, data mining and analytics, 
communications to increase collaboration, and processing 
digital images, all in the fields of biometrics, cloud analytics, 

data mining, visualization, and motion imagery; Downloadable 
publications, namely, books, newsletters, and reports in the 
fields of management, technology consulting, engineering, and 

innovation; Downloadable mobile applications in the fields of 
cybersecurity and business intelligence; Biometric identification 
apparatus. 

برمجيات الحاسوب وبالتحديد برمجيات لتحليالت األعمال وإدارة قواعد البيانات في مجاالت 
الموقع اإللكتروني والخدمات  التواصل االجتماعي والتسويق والترويج وخدمة العمالء وأداء

المالية والرعاية الصحية واالتصاالت وتكنولوجيا الهواتف المحمولة والسلع االستهالكية 

وتجارة التجزئة والتصنيع، برمجيات الحاسوب وبالتحديد برمجيات لالمتثال وااللتزام 
اسوب وأجهزة بالقوانين الحكومية في مجال الصحة والخدمة العامة، الحواسيب وأجهزة الح

واجهة الحاسوب الطرفية، برامج وبرمجيات الحاسوب وبالتحديد برمجيات الحاسوب اللتقاط 

البيانات البيومترية )القياسات الحيوية( البشرية والنمذجة من بيانات االستشعار للكشف عن 
يانات الشذوذ والتنبؤ بها وجمع البيانات وإدارتها ونظم المعلومات الجغرافية واستخراج الب

وتحليلها واالتصاالت لزيادة التعاون ومعالجة الصور الرقمية وجميعها في مجاالت القياسات 

الحيوية )البيومترية( وتحليالت السحابة واستخراج البيانات والتصور وصور الحركة، 
المنشورات القابلة للتنزيل وبالتحديد الكتب والرسائل اإلخبارية والتقارير في مجاالت اإلدارة 

واالستشارات التكنولوجية والهندسة واالبتكار، تطبيقات األجهزة المحمولة القابلة للتنزيل في 

مجال األمن الحاسوبي وذكاء األعمال، أجهزة تحديد الهوية البيولوجية )القياسات 
 الحيوية/البيومترية(.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 المتحدة االمريكيةالواليات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167567 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167567 الصنف 
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  BOOZ ALLEN HAMILTON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, namely, software for business analytics and 
database management in the fields of social media, marketing, 

merchandising, customer service, website performance, 
financial services, healthcare, communication, mobile 
technology, consumer goods, retail, and manufacturing; 

computer software, namely, software for compliance with 
government regulations in the fields of health and public 
service; Computers, computer hardware, and computer 

peripheral interface equipment; Computer programs and 
software, namely, computer software for capturing human 
biometric data, modelling from sensor data for anomaly 

detection and prediction, data collection and management, 
geographic information systems, data mining and analytics, 
communications to increase collaboration, and processing 

digital images, all in the fields of biometrics, cloud analytics, 
data mining, visualization, and motion imagery; Downloadable 
publications, namely, books, newsletters, and reports in the 

fields of management, technology consulting, engineering, and 
innovation; Downloadable mobile applications in the fields of 
cybersecurity and business intelligence; Biometric identification 

apparatus. 

برمجيات الحاسوب وبالتحديد برمجيات لتحليالت األعمال وإدارة قواعد البيانات في مجاالت 
التواصل االجتماعي والتسويق والترويج وخدمة العمالء وأداء الموقع اإللكتروني والخدمات 

ت وتكنولوجيا الهواتف المحمولة والسلع االستهالكية المالية والرعاية الصحية واالتصاال
وتجارة التجزئة والتصنيع، برمجيات الحاسوب وبالتحديد برمجيات لالمتثال وااللتزام 

بالقوانين الحكومية في مجال الصحة والخدمة العامة، الحواسيب وأجهزة الحاسوب وأجهزة 

التحديد برمجيات الحاسوب اللتقاط واجهة الحاسوب الطرفية، برامج وبرمجيات الحاسوب وب
البيانات البيومترية )القياسات الحيوية( البشرية والنمذجة من بيانات االستشعار للكشف عن 
الشذوذ والتنبؤ بها وجمع البيانات وإدارتها ونظم المعلومات الجغرافية واستخراج البيانات 

ية وجميعها في مجاالت القياسات وتحليلها واالتصاالت لزيادة التعاون ومعالجة الصور الرقم
الحيوية )البيومترية( وتحليالت السحابة واستخراج البيانات والتصور وصور الحركة، 

المنشورات القابلة للتنزيل وبالتحديد الكتب والرسائل اإلخبارية والتقارير في مجاالت اإلدارة 

المحمولة القابلة للتنزيل في واالستشارات التكنولوجية والهندسة واالبتكار، تطبيقات األجهزة 
مجال األمن الحاسوبي وذكاء األعمال، أجهزة تحديد الهوية البيولوجية )القياسات 

 الحيوية/البيومترية(.

Date of 19/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167561 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167561 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Application software; Application software for smart phone; 
Downloadable computer software applications; Downloadable 
smart phone application (software); Covers for smartphones 

and mobile phones; Cases for smartphones and mobile phones; 
Protective cases for smartphones; selfie sticks used as 
smartphone accessories; holders adapted for smartphones, 

mobile phones; straps for smartphones, mobile phones; 
batteries; battery chargers; USB charges (battery chargers); 
USB cables; earphones; headphones; headsets; protective films 

adapted for smartphones, mobile phones; Other accessories 
designed for smartphones or mobile phones. 

برمجيات التطبيقات؛ برمجيات التطبيقات للهواتف الذكية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة 
للتحميل؛ تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتحميل )برمجيات(؛ أغطية الهواتف الذكية 

حافظات الهواتف الذكية والهواتف النقالة؛ الحافظات الواقية للهواتف  والهواتف النقالة؛

الذكية؛ عصي التقاط الصور الشخصية كمستلزمات هواتف خلوية ؛ الحماالت المعدة للهواتف 
الذكية، الهواتف النقالة؛ أشرطة حمل الهواتف الذكية، الهواتف النقالة؛ البطاريات؛ شواحن 

ي )شواحن بطاريات(؛ كابالت ناقالت البيانات التسلسلية البطاريات؛ شواحن يو اس ب

العالمية؛ سماعات االذن؛ سماعات الرأس؛ سماعات الرأس؛ األغشية الواقية المعدة للهواتف 
 الذكية، الهواتف النقالة؛ االكسسوارات األخرى المصممة للهواتف الذكية أو الهواتف النقالة.

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريهسابا  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167459 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167459 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer applications for mobile phones, tablets and handheld 
computers for accessing healthcare information in the field of 
ostomy, incontinence, urology, wound and skin care; software 

for computer applications, namely, software for accessing 
healthcare information in the field of ostomy, incontinence, 
urology, wound and skin care assessment, treatment and 

management; software for computer applications for accessing 
information on parking lots with wheelchair accessible toilets. 

تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة للوصول 
إلى معلومات الرعاية الصحية في مجال الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية الخارجية/فتحة 

بالجروح والبشرة،  جراحية إلخراج مخلفات الجسم( وسلس البول والمسالك البولية والعناية

برمجيات لتطبيقات الحاسوب وبالتحديد برمجيات للوصول إلى معلومات الرعاية الصحية في 
مجال الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية الخارجية/فتحة جراحية إلخراج مخلفات الجسم( 

ت وسلس البول والمسالك البولية وتقييم وعالج وإدارة العناية بالجروح والبشرة، برمجيا

لتطبيقات الحاسوب للوصول إلى المعلومات عن مواقف السيارات مع مراحيض يمكن 
 الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167572 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167572 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Encoded identification bracelets, magnetic; Mouse pads; 
Mouse[computer peripheral]; Photo printers ; Computer bags; 
Electronic card readers; Computer keyboards; USB flash drives; 

Application software for cellular phones ,downloadable ;Ink jet 

printers ;Pedometers ; Apparatus to check franking ;Cash 
registers ;Mechanisms for coin-operated apparatus ;Dicta ting 

machines ;Facial recognition device ;

Photocopiers[photographic ,electrostatic ,thermic] ; Bathroom 
scales; Body fat scale for household purposes; Measures; 
Electronic notice boards; Selfie sticks for mobile phone ;Cell 

phone holders ;Smartphones in the shape of a watch; 
Intercoms ;Electronic navigational and positioning apparatus 

and instruments ;Cabinets for loudspeakers; Audio-and video-

receivers; Wearable video display monitors; Headsets; 
Camcorders ;Rearview cameras for vehicles ;Driving Recor der; 

Touch screen pens; Learning machines ;Selfie-sticks [hand-held 

monopods] ;Cameras [photography] ;Small projector ; Precision 
measuring apparatus ;Rods for water diviners ;Air analysis 

apparatus ;Thermometers , not for medical purposes ;

Hygrometers ;O ptical apparatus and instruments; USB cables; 
Semi- conductors ;Integrated circuits ;Conductors ,electric ;

Electric sockets ;Sensors ;Temperature sensors; Switches, 

electric; Power adapters; Electrical adapters; Change-over 
switches for telecommunication apparatus; Fluorescent 
screens; Remote control apparatus; Remote controls for 

household purposes ;Optical fibers [light conducting filaments] ;
Heat regulating apparatus ;Lightning rods ;Electrolysers ;Fire 

extinguishing apparatus ;Radiological apparatus  for industrial 

purposes ;Protection devices for personal use against 
accidents ;Motorcycle helmets ; Protective helmets ;Goggles ;

Theft prevention installations ,electric ;Alarms ;Biometric 

fingerprint door locks; Peepholes [magnifying lenses] for doors; 
Electric door bells; Eyeglasses; Batteries ,electric ;Chargers for 

electric batteries ;Animated cartoons ;Egg-candlers ;Dog 

whistles; Decorative magnets; Electrified fences; Electronic 
collars to train animals; Portable remote controls for kick-up 
block; Notebook computers; Tablet computers;Smartwatches 

(data processing) ;Downloadable ring tones for mobile 
phones;Smartglasses (data processing) ; Electronic pocket 

translators ;esCellular phon ;Cases for cellular phones ;Covers 

for cellular phones; Cell phone straps; Protective films adapted 
for cellular phones; Network routers; SIM cards ;Television 

apparatus ;Sound recording apparatus ;Set-top boxes ;Digital 

photo frames ; Sunglasses ;Power bank [rechargeable batteries] ;
Wireless charger.,  

أساور مغناطيسية مشفرةلتحديد الهوية؛ مسند فأرة الحاسوب؛ فأرة الحاسوب ]الحاسوب[؛ 
حقائب الكمبيوتر؛ قارئات البطاقات اإللكترونية؛ لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ طابعات الصور؛ 

واتف الخلوية، للتحميل؛ الطابعات النافثة للحبر؛ عداد البرمجيات للهمدخل يو اس بي؛ تطبيق 
المحاسبه؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود الجري؛ جهاز للتحقق من الدمغ؛ االت 

تصوير ]فوتوغرافي، إلكتروستاتيك، المعدنية؛ آالت اإلمالء؛ جهاز التعرف على الوجه؛ آالت 
المنزلية؛ مقاييس دهون في الجسم لألغراض حراري[؛ مقاييس درجة الحمامات؛ مقياس ال

حرارية؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ عصا سيلفي للهاتف المحمول؛ماسكات الهاتف 

الخلوي؛ الهواتف الذكية في شكل ساعة؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ أجهزة وأدوات تحديد 
قبال الصوت والفيديو؛ اإللكترونية؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ أجهزة استالمواقع والمالحة 

ارتداؤها؛ سماعات؛ كاميرات الفيديو؛ كاميرات الرؤية الخلفية شاشات عرض الفيديو يمكن 

باللمس؛ آالت التعلم؛ عصا سيلفي؛ كاميرات للسيارات؛ مسجالت القيادة؛ أقالم شاشة تعمل 
جهاز تحليل لتحديد مكان المياه؛ ]التصوير[؛ جهاز عرض صغير؛ جهاز قياس الدقة؛ قضبان 

األجهزة البصرية الهواء؛مقاييس الحرارة، وليس لألغراض الطبية؛ مقياس درجة الرطوبة؛ 

و المعدات؛ كبالت يو إس بي؛ شبه الموصالت الكهربائية؛ دارات متكاملة؛ الموصالت 
الكهربائية؛مكابس كهربائية؛ أجهزة االستشعار؛ مجسات درجة الحرارة؛ مفاتيح كهربائية؛ 

محوالت كهربائية؛ مفاتيح التغيير في أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ الطاقة؛  محوالت

التحكم عن بعد؛ أجهزة التحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ األلياف شاشات الفلورسنت؛ جهاز 
تنظيم الحرارة؛ قضبان وماضة؛ جهاز كهربي لتوليد الضوئية ]خيوط توصيل الضوء[؛ جهاز 

الصناعية؛ أجهزة حماية لالستخدام زة إطفاء الحرائق؛ جهاز إشعاعي لألغراض الطاقة؛ أجه

نظارات واقية؛ معدات منع الشخصي ضد الحوادث؛ خوذات الدراجات النارية؛ خوذات واقية؛ 
العدسات المكبرة السرقة، الكهربائية؛ أجهزة إنذار؛ أقفال الباب بالبصمة البيومترية؛ فتحات 

شواحن واب؛ أجراس الباب الكهربائية؛ نظارة طبية؛ البطاريات الكهربائية؛ الموجودة في األب

للبطاريات الكهربائية؛أجهزة الرسوم المتحركة؛ جهاز لتحديد حالة البيض الفيزيائية )كاندلر(؛ 
صفارات الكلب؛ مغناطيس ديكوري؛ األسوار المكهربة؛ أطواق إلكترونية لتدريب الحيوانات؛ 

ن بعد المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ عأجهزة التحكم 

نغمات رنانة قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ النظارات الساعات الذكية )معالجة البيانات(؛ 
المحمول في الجيب؛ الهواتف الذكية )معالجة البيانات(؛ جهازالترجمان اإللكتروني 

)أكسسوارات( الخلوية؛ أغشية واقية للهواتف الخلوية؛ أشرطة  الخلوية؛علب واقية للهواتف

لحمل الهاتف الخلوي؛أغطية واقية للهواتف الخلوية )أكسسوارات(؛ أجهزة توصيل شبكة 
األنترنت؛ بطاقات الهواتف )سيم كارد(؛ أجهزة تلفزيون؛ جهاز تسجيل الصوت؛جهاز متعدد 

بوكس(؛ إطارات الصور الرقمية؛ نظارات  للتلفزيون و األنترنيت )سيت توبالوظائف 

 ]بطاريات قابلة للشحن[؛ شاحن السلكي.,شمسيه؛ جهاز شحن للطاقة 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167495 Class 9 9 العالمة التجارية رقم 167495 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Video game software; Computer peripherals and accessories, 
namely, mouse pads and headsets; Computer peripheral 
devices, namely, wireless speakers; Blank digital recording 

media; Blank USB flash drives; Cases for tablet computers; Cell 
phone cases; Magnetically-encoded identity cards; 
Magnetically-encoded credit cards; Keyboards; Computer 

hardware; Signal cables for IT, AV and telecommunication; 
Downloadable video recordings featuring animated cartoons; 
Tablet covers; Life vests; Stands for handheld digital electronic 

devices, namely, cell phones, 

برمجيات ألعاب الفيديو؛ األجهزة الطرفية وإكسسوارات الحواسيب، تحديدا: وسائد الفأرات 
وسماعات الرأس؛ األجهزة الطرفية للحواسيب، تحديدا: السماعات الالسلكية؛ وسائط 

؛ حافظات الحواسيب USBالتسجيل الرقمية الفارغة؛ سواقات التخزين الوميضية الفارغة 

لعاملة باللمس؛ حافظات الهواتف الخلوية؛ بطاقات الهوية المشفرة مغناطيسيا؛ اللوحية ا
بطاقات االئتمان المشفرة مغناطيسيا؛ لوحات المفاتيح؛ أجهزة الحاسوب؛ كابالت اإلشارة 

لتكنولوجيا المعلومات والصوت والصورة واالتصاالت بعيدة المدى؛ تسجيالت الفيديو القابلة 

لرسومات المتحركة؛ أغطية الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ سترات للتحميل التي تظهر ا
 النجاة؛ حماالت األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد، تحديدا: الهواتف الخلوية,

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Epic Games, Inc. اسم طالب التسجيل: .ايبيك جيمز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 620 Crossroads Boulevard, Cary, North 

Carolina 27518, USA 

، 27518كروسرودز بوليفارد، كاري، نورث كاروالينا  620

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  للملكيه الفكريهسابا وشركاهم  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167472 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167472 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Protective films adapted for smartphone; chargers for electric 
batteries; projection screens; rechargeable batteries; covers for 

smartphones; cases for smartphones; cabinets for 
loudspeakers; biometric scanners; headphones; earphones; 
electric wires; connections, electric; fingerprint scanners; 

smartphones; global positioning system; audio-video receivers; 
blank USB flash drives; mounting brackets adapted for 
computers; smartwatches; selfie sticks for mobile phones. 

ات الكهربائية، األشرطة )رقائق أغطية( الواقية المعدة للهواتف الذكية، أجهزة شحن البطاري
شاشات العرض، بطاريات قابلة إلعادة الشحن، األغطية للهواتف الذكية، الحافظات للهواتف 

الذكية، خزائن السماعات )مكبرات الصوت(، الماسحات الضوئية البيولوجية، سماعات 
الرأس، سماعات األذن، األسالك الكهربائية، المرابط )الموصالت( الكهربائية، ماسحات 

ات، الهواتف الذكية، أنظمة تحديد المواقع العالمي، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، البصم

، دعامات تثبيت )وتعليق( معدة ألجهزة USBمحركات الذاكرة التسلسلية العالمية الفارغة 
 الحاسوب، الساعات الذكية، عصا حمل الهواتف لاللتقاط الصور الذاتية للهواتف المحمولة.

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Shenzhen Miqia Electronic 
Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.شركة شينزهن ميكيا إلكترونيك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1006, Building A, Qunxing Plaza, 
Huaqiang North Road, Huaqiang North 
Street, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, 518000 China 

، بيلدينغ ايه، كونكسينغ بالزا، هواكيانغ نورث رود، 1006
شينزهن،  هواكيانغ نورث ستريت، فوتيان ديستريكت،

 الصين 518000غوانغدونغ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167584 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167584 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Adapters for charging electronic cigarettes; USB cables for 
electronic cigarettes; batteries for electronic cigarettes; 
chargers for electronic cigarettes; charging cases for electronic 

cigarettes; electric plugs; plug adaptors. 

( للسجائر USBمحوالت لشحن السجائر اإللكترونية، كبالت الناقل التسلسلي العالمي )
لب شحن للسجائر اإللكترونية، بطاريات للسجائر اإللكترونية، شواحن للسجائر اإللكترونية، ع

 اإللكترونية، المقابس الكهربائية، محوالت المقابس.

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167555 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167555 الصنف 



156 

 

 

  LIL  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries for electronic cigarettes; electric plugs; plug adaptors; 
Adaptors for charging electronic cigarettes; USB cables for 
electronic cigarettes. 

بطاريات للسجائر اإللكترونية، المقابس الكهربائية، محوالت المقابس، محوالت لشحن 
 ( للسجائر اإللكترونية.USBالسجائر اإللكترونية، كبالت الناقل التسلسلي العالمي )

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جمهورية كورياجو، دايجون، -جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167554 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167554 الصنف 
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   CINTANA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable and prerecorded software for use in the field of 
designing and managing education programs; downloadable 
and prerecorded educational software featuring instruction in 

post-secondary education, instruction in university education, 
analysis of student data, and for connecting students with 
support services and career services. 

برمجيات قابلة للتحميل ومسجلة مسبقا لالستخدام في مجال تصميم وإدارة البرامج التعليمية، 
البرمجيات التعليمية القابلة للتحميل والمسجلة مسبقا التي تشتمل على اإلرشاد في مرحلة ما 

وتحليل بيانات الطالب ولربط الطالب بخدمات  بعد التعليم الثانوي واإلرشاد في التعليم الجامعي

 الدعم والخدمات المهنية )المسار المهني/الوظيفي(.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88392237 
Claim Date: 18/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88392237رقم االدعاء: 

 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: Cintana Education, LLC اسم طالب التسجيل: سينتانا اديوكيشن، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 401 N. Michigan Ave., Suite 3300, Chicago, 

Illinois 60611, United States 

، شيكاغو، إلينوي 3300ان. ميتشيغان افي.، سويت  401

 المتحدة االمريكية، الواليات 60611

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167600 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167600 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Downloadable Application software.Application software for cell 

phones.Application software for cloud computing.Application 
software for mobile/smart phones.Computer software pplication 
downloadable.Downloadable mobile application. 

تطبيقات البرمجيات  تطبيقات البرمجيات للهواتف المتنقلة البرمجيات القابلة للتحميلتطبيقات 

برمجيات الحاسوب القابلة  تطبيقات البرمجيات للهواتف الذكية/المتئقلة للحوسبة السحابية
 تطبيقات الهواتف القابلة للتحميل. للتحميل

Date of 21/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Repzo Inc   اسم طالب التسجيل: .ريبزو إنك 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Craigmuir Chambers, Road Town, 

Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

 كريغميور تشيمبرز رود تاون تورتوال

 1110في جي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 p.o.box 5590 - 11183  amman -
shmesissani al thaqafeh street 

ليغعنوان التب شارع الثقافة-الشميساني -عمان   11183 - 5590 ص ب   

Trademark 167220 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167220 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dopnloadable software for money exchange , remittances and 
currency exchange. 

 برمجيات قابلة للتنزيل العمال الصرافة و الحواالت و تبادل العمالت .

Disclaimer: the registration of this trade mark dose not give 

owners the exclusive right to use ( remit , flow ) separately from 
the mark. 

-remit , flowالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ) 

 ( بمعزل عن العالمة .

 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

Applicant Name: Nozzum for Business 
Solution LLC 

 اسم طالب التسجيل: شركة نظم لحلول االعمال 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -dahiyat al yasmen arafat str , 
P.O.Box: 711591, 11171 

, 711591شارع عرفات   ، ص.ب:-ضاحية الياسمين -عمان 
11171 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 711591 -11171 amman -dahiyat al 

yasmen arafat str  

شارع -ضاحية الياسمين -عمان  11171 -711591ص.ب  

 عرفات 

ليغعنوان التب  

Trademark 167413 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167413 الصنف 



160 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Receivers monitors LNB dishes cables  المستقبالت الشاشات لواقط صحون اسالك توصيل 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Loai Adeeb Subhi Yasin   اسم طالب التسجيل: لؤي ديب صبحي ياسين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shafa badran , P.O.Box: 713455, 
11171 

 عنوان طالب التسجيل  11171, 713455عمان شفا بدران  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 713455 -11171 amman -shafa 
badran  

ليغعنوان التب عمان شفا بدران 11171 -713455ص.ب    

Trademark 167297 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167297 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Smart phones application for electronic payment and e-

government services 

 تطبيق هواتف ذكيه للدفع االلكتروني وخدمات الحكومه االلكترونيه

Date of 08/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/01/2020  

Applicant Name: Ministry of digital 
economy and 
enterpereneurship 

 اسم طالب التسجيل: وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type GOVERNMENTAL CORBORATIONS نوع طالب التسجيل مؤسسات حكومية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address eighth circle, P.O.Box: 9903, 11191  عنوان طالب التسجيل  11191, 9903الدوار الثامن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9903 -11191 eighth circle   ليغعنوان التب -الدوار الثامن -عمان  11191 -9903ص.ب  

Trademark 167300 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167300 الصنف 
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   HERPOTHERM  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical apparatus and instruments; medical devices; 
electrothermal apparatus and devices for medical use; 
electrothermal apparatus and devices for external treatment of 

herpes, and skin disorders; electrothermal apparatus and 
devices for external treatment of primary and secondary virus 
illnesses of the skin and the mucous membranes; cases fitted 

for medical apparatus, devices and instruments., 

زة الكهروحرارية لالستخدام األجهزة واألدوات الطبية؛ االجهزة الطبية؛ األدوات واألجه
الطبي؛ األدوات واألجهزة الكهروحرارية للعالج الخارجي من الهربس واضطرابات الجلد؛ 

األدوات واألجهزة الكهروحرارية للعالج الخارجي من األمراض الفيروسية األولية والثانوية 

 المعدات الطبية., للجلد واألغشية المخاطية؛ الصناديق المجهزة لألجهزة الطبية واألدوات و

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Dermapharm AG اسم طالب التسجيل: ديرمافارم ايه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grunwald 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  جرونفالد، المانيا 82031، 7رينج -داجوفير -ليل

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167348 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167348 الصنف 



163 

 

 

   BITE AWAY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical apparatus and instruments; medical devices; medical 
apparatus and devices for external application to treat insect 

bites or stings; electrothermal apparatus and devices for 
medical use; electrothermal apparatus and devices for external 
application to treat insect bites or stings; electrodes for medical 

use; cases fitted for medical apparatus, devices and 
instruments., 

ألجهزة لالستخدام الخارجي األجهزة واألدوات الطبية؛ االجهزة الطبية؛ األجهزة الطبية وا
لعالج لدغات أو لسعات الحشرات؛ األجهزة واألدوات الكهروحرارية لالستخدام الطبي؛ 

األجهزة واألدوات الكهروحرارية لالستخدام الخارجي لعالج لدغات أو لسعات الحشرات؛ 
 لطبية,أقطاب كهربائية لإلستخدام الطبي؛ الحقائب المخصصة لألجهزة واألدوات و المعدات ا

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Dermapharm AG اسم طالب التسجيل: ديرمافارم ايه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grunwald 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  جرونفالد، المانيا 82031، 7رينج -داجوفير -ليل

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167349 Class 10 10 التجاريةرقم العالمة  167349 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for dispensing medicines and substances for 
medical and veterinary use, injectors for contrast products in 

the field of medical and/or diagnostic imagery, devices for the 
sustained release of medicines and devices for programmable 
dispensing of medicines through the skin, namely, 

programmable implantable pumps, single-use medical or 
veterinary programmable pumps, pumps with cartridges for 
dispensing medicines and pharmaceuticals or veterinary 

substances. 

أجهزة لتوزيع  وصرف األدوية والمواد لالستخدام الطبي والبيطري ومحاقن )حقن( لمنتجات 
ق وصرف المستديم التباين )األلوان( في مجال الصور الطبية و/أو التشخيصية وأجهزة لإلطال

لألدوية واألجهزة للتوزيع  القابل للبرمجة لألدوية عن طريق الجلد وبالتحديد المضخات 
القابلة للبرمجة والقابلة للزرع والمضخات القابلة للبرمجة الطبية أو البيطرية ذات االستخدام 

ة أو الواحد والمضخات ذات الخراطيش لتوزيع وصرف األدوية والمستحضرات الصيدالني

 المواد البيطرية.

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 06859/2019 

Claim Date: 17/05/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 06859/2019رقم االدعاء: 

 17/05/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue and green colors.  خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق واالخضر.اشتراطات 

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Bracco Injeneering S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.براكو انجينييرينغ اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue de Sevelin 46, Lausanne, 1004, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، سويسرا1004، لوساني، 46افينيو دي سيفيلين 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167551 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167551 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical and surgical instruments and apparatus for use in 
general surgery; instruments and apparatus for the surgical and 
medical treatment of ostomy and incontinence; instruments and 

apparatus for the medical and surgical treatment of the urinary 
tract system and for pelvic floor reconstruction; urology 
instruments and apparatus; gynecology instruments and 

apparatus; instruments and apparatus for the medical and 
surgical treatment of wounds; surgical and medical devices in 
the form of stimulating apparatus for the rehabilitation of 

muscles; ostomy bags; urine bags; envelopes and receptacles 
for the collection of excretions from the human body; ostomy 
appliance odour filters; catheters; irrigators and their parts and 

fittings in the form of drainage tubes, pumps, sleeves, bags and 
regulators for medical purposes; appliances and instruments 
for laparoscopy; medical probes; urine condoms, urisheaths, 

condom catheters, ostomy belts; anal plugs for medical use; 
stents; medical guidewires; ureteral access sheaths; biopsy 
needles; injection needles; surgical urology dilators; medical 

stone extractors; testicular and penile prostheses; surgical 
implants comprising artificial material; urethral slings; elastic 
bandages, supportive bandages, orthopedic bandages; artificial 

limbs; suture material; preloaded suture cartridges; suture 
delivery device; anti-microbial textile for medical use., 

األدوات واألجهزة الطبية والجراحية لالستخدام في الجراحة العامة، أدوات وأجهزة للمعالجة 
الجراحية والطبية لعالج الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية الخارجية/فتحة جراحية إلخراج 
مخلفات الجسم( وسلس البول، أدوات وأجهزة للعالج الطبي والجراحي لنظام المسالك البولية 

دة بناء قاع الحوض، أدوات وأجهزة المسالك البولية، أدوات وأجهزة طب النساء، أدوات وإعا
وأجهزة للعالج الطبي والجراحي للجروح، األجهزة الجراحية على شكل أجهزة محفزة إلعادة 

تأهيل العضالت، أكياس عالج الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية الخارجية/فتحة جراحية 

سم(، األكياس البول، أظرف وأوعية لجمع )شفط( إفرازات من جسم إلخراج مخلفات الج
اإلنسان، مرشحات ذات رائحة )معطرة( ألجهزة عالج هشاشة العظام، أنابيب القسطرة، 
أجهزة التروية وأجزائها وتركيباتها على شكل أنابيب تصريف ومضخات وأكمام وأكياس 

بطن، مسابر طبية، واقي البول الذكري، ومنظمات لألغراض الطبية، أجهزة وأدوات لتنظير ال
أغماد لسلس البول للذكور والواقي الذكري االنبوبي وأحزمة عالج هشاشة العظام، مسدات 

الشرج لالستخدام الطبي، الدعامات، اسالك التوجيه الطبية، األغماد وصول الحالب، إبرة 

ت الحجر )الحصى( الخزعة، إبر الحقن، موسعات المسالك البولية الجراحية، مستخرجا
الطبي، األطراف االصطناعية الخصية والقضيبية، زرعات جراحية تشتمل على مواد 

اصطناعية، حبال مجرى البول، الضمادات المرنة والضمادات الداعمة والضمادات العظمية 

)التجبيرية(، أطراف صناعية، مواد التقطيب، خراطيش قطب محملة مسبقا، أجهزة وضع 
 االنسجة المضادة للميكروبات لالستخدام الطبي., )تطبيق( القطب،

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK الطالبجنسية  دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167316 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 167316 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ventilation hoods for stoves, kitchen hoods .اغطية تهوية للمواقد وشفاطات المطابخ 

Date of 14/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/03/2019  

Applicant Name: Rami Abd- Arauf 
Mohamad AlMallah 

 اسم طالب التسجيل: رامي عبدالرؤوف محمد المالح

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Irbid - University District- Next to 
Al Yarmouk AlThahabi Palace, P.O.Box: 
921100, 11192 

بجانب قصر اليرموك الذهبي   –منطقة الجامعة  –اربد  –األردن 
 11192, 921100، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property   - 

P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan  

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 167268 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167268 الصنف 



167 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 

dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 
purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 

thermal collectors (heating); Air cleaners; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; Gas ranges; Electric kitchen ovens; Apparatus or 

installations for cooking; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Electric clothes management machines for drying 
clothes for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 

steaming garments for household purposes; Electric clothes 
drying machines with sterilization, deodorization and crease-
resistant treatment functions for household purposes; 

Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens; LED lamps; LED 
Lighting fixtures; Electric lamps; Light panels; Lighting 
apparatus and installations; In-door lighting apparatus., 

المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية 

قيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ من
تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية 

)تسخين(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخين )تبريد الهواء(؛ المصابيح العاملة 

د للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواق
الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ 

آالت ترتيب المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس 

تعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة و
آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح الكريهة والمعالجة 

لمقاومة التجعد للغايات المنزلية؛ شفاطات التهوية؛ شفاطات التهوية لألفران؛ مصابيح أجهزة 
ثة للضوء؛ تجهيزات اإلضاءة العاملة بنظام اإلضاءة العاملة بنظام الصمامات الثنائية الباع

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ المصابيح الكهربائية؛ لوحات الضوء؛ أجهزة وتجهيزات 
 اإلضاءة؛ أجهزة اإلنارة الداخلية,

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167383 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167383 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 
dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 

purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 
thermal collectors (heating); Air cleaners; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 

lightings; Gas ranges; Electric kitchen ovens; Apparatus or 
installations for cooking; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Electric clothes management machines for drying 

clothes for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 
steaming garments for household purposes; Electric clothes 

drying machines with sterilization, deodorization and crease-
resistant treatment functions for household purposes; 
Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens., 

المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية 
مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة  لالستخدامات المنزلية؛

تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية 

)تسخين(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخين )تبريد الهواء(؛ األضواء العاملة بأنظمة 
ة الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ الصمامات الثنائي

الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ 

آالت ترتيب المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس 
ة بوظائف إزالة الروائح الكريهة والتعقيم وتبخير المالبس للغايات الكهربائية المجهز

المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح الكريهة 

 ولجعل األقمشة مقاومة للتجاعيد للغايات المنزلية؛ أغطية الشفط، أغطية الشفط لألفران,

Priority claim:  Claim Country: KP 
Claim No.: 40-2019-0047034 
Claim Date: 27/03/2019 

 KPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0047034-2019-40رقم االدعاء: 

 27/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  13/06/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167352 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167352 الصنف 
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   PURE LIFE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus and installations for drinking water supply including 
water cooling and water heating apparatus, water purifiers, 
water filters and water dispensers including water dispensers 

incorporating devices for dispensing water and beverages; 
water taps; drinking water fountains; water and beverage 
distribution installations; water coolers; refrigerating apparatus; 

equipment for preparation of non-alcoholic beverages; 
equipment for preparing still and sparkling water; parts and 
fittings for all the aforesaid goods., 

ب بما في ذلك أجهزة تبريد المياه وأجهزة تسخين المياه أجهزة وتجهيزات إمداد مياه الشر
وأجهزة تنقية المياه ومرشحات المياه وموزعات المياه بما في ذلك موزعات المياه التي تضم 
أجهزة لتوزيع المياه والمشروبات؛ صنابير المياه؛ نوافير مياه الشرب؛ تجهيزات توزيع المياه 

لتبريد؛ معدات إلعداد المشروبات غير الكحولية؛ معدات والمشروبات؛ مبردات الماء؛ أجهزة ا
 إلعداد المياه العادية والفوارة؛ قطع ومستلزمات جميع البضائع المذكورة اعاله.,

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  16/07/2019  

Applicant Name: Société des Produits 
Nestlé S.A. 

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه  

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167375 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167375 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Air conditioners for vehicles; evaporators for vehicle air 

conditioners; heaters for vehicles; headlights for vehicles; tail 
lights for vehicles. 

مكيفات الهواء للمركبات؛ المبخرات لمكيفات الهواء للمركبات؛ مدافئ المركبات؛ األضواء 

 األمامية للمركبات؛ األضواء الخلفية للمركبات.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167528 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167528 الصنف 
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   xiaomi  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Lamps; Lights for vehicles; Germicidal lamps for purifying air; 
Curling lamps; Acetylene flares; Electric cooking pots ;Electric 

kettles for household purposes ;Induction cookers; Pressure 
cookers ,electric ;Gas burners ;Microwave ovens [cooking 

apparatus] ;Electric cooking ovens for household purposes ;

Lava rocks for use in barbecue grills ;Refrigerators ;Ventilation 
[air- conditioning ]installations and apparatus ;Extra ctor hoods 

for kitchens; Air purifiers; Humidifiers for household purposes ;

Electric fans ;Electric hair driers ;Water heaters ;Fog machines 
for stage use; Heating installations; Watering installations, 
automatic; Hand drying apparatus for washrooms ;Sa nitary 

apparatus and installations; Water filtering apparatus; Electric 
water purifiers for household purposes ;Radiators ,electric ;

Lighters ;Polymerisation installations ; Cooking apparatus and 

installations ;Heaters for baths.,  

مصابيح مبيدة للجراثيم و تنقية الهواء؛ مصابيح الحقول؛مصابيح  مصابيح؛ أضواء للسيارات؛
تشتغلباألسيتيلين؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ الغاليات الكهربائية لألغراض المنزلية؛ وهاجة 

طناجر الضغط الكهربائية؛حارقات الغاز؛ أفران ميكروويف ]أجهزة أدوات الطبخ تقليدية؛ 
لألغراض المنزلية؛ صخور الحمم الستخدامها في شوايات ية الطهي[؛ أفران الطبخ الكهربائ

الهواء[؛ واقيات خارجية للمطابخ؛ أجهزة )الشواء(؛ ثالجات؛ أجهزة التهوية ]أجهزة تكييف 

كهربائية؛ مجففات الشعر تنقية الهواء؛مراوح ترطيب الجو لألغراض المنزلية؛ مراوح 
التدفئة؛معدات السقي ستخدام في المنصات؛ معدات الكهربائية؛ سخانات مياه؛ آالت الضباب لال

والمعدات؛ التلقائي؛ جهاز تجفيف اليدين المغسولة توجد في الحمامات؛ األجهزة الصحية 

جهاز تصفية المياه؛ أجهزة كهربائية لتنقية المياه لألغراض المنزلية؛ مبردات كهربائية؛ 
 ؛ سخانات للحمامات.,الوالعات؛ معدات البلمرة؛ أجهزة الطبخ والمعدات

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China 

أوف تشاينا ريسورسز،  2سيتي شوبينغ مول  ، رينبو13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167493 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167493 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lighting installations, lighting apparatus for vehicles, interior 
and exterior lights; lamps, light bulbs, projector lamps, lanterns, 

chandeliers, lamp glasses, lamp mantles, lamps for directional 
signals and parking lights of vehicles (bulbs), headlights, stop 
lights, light bulbs for signals and park lights, vehicle reflectors, 

reflector lamps; heating and steam generating installations; 
stoves for heating purposes using solid, liquid or gas fuels; 
electric stoves for heating purposes; kitchen stoves; 

installations for air-conditioning and ventilating; cooling 
installations and freezers; electric and gas-powered devices, 
installations and apparatus for cooking, drying and boiling; 

electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus; 
sanitary installations; taps (faucets); shower installations; 
toilets (water-closets); shower and bathing cubicles; bath tubs; 

sinks; wash-hand basins (parts of sanitary installations); water 
softening apparatus; water purification apparatus; water 
purification installations; waste water purification installations; 

bedwarmers and blankets, electric, not for medical purposes; 
electric heating pads and cushions, not for medical purposes; 
electric footwarmers ; footmuffs, electrically heated; hot water 

bottles; barium filters, filtration apparatus incorporating a motor 
device; aquarium heaters and lights. Industrial type installations 
for cooking, drying and cooling purposes; pasteurisers and 

sterilizers 

منشآت اإلضاءة، أجهزة اإلضاءة للمركبات، اإلضاءة الداخلية والخارجية؛ المصابيح، بصيالت 
لفوانيس، الثريات، زجاجات المصابيح، شنابر المصابيح، مصابيح جهاز تسليط الصور، ا

المصابيح، مصابيح لإلشارات االرشادية وأضواء المواقف للمركبات )المصابيح(، االضاءة 
األمامية واضاءة التوقف، بصيالت المصابيح لإلشارات وأضواء الحديقة، وعاكسات المركبات 

ألغراض التدفئة باستخدام الوقود  والمصابيح العاكسة؛ منشآت توليد التدفئة والبخار؛ مواقد

الصلب أو السائل أو الغاز؛ مواقد كهربائية ألغراض التدفئة؛ مواقد المطبخ؛ منشآت لتكييف 
الهواء والتهوية؛ منشآت التبريد والفريزرات )المجمدات(؛ األجهزة والمنشآت واالدوات 

يف والغلي؛ مجففات الغسيل الكهربائية والتي تعمل بطاقة الغاز، منشآت وأجهزة الطبخ والتجف

الكهربائية؛ مجففات الشعر؛ اجهزة تجفيف اليدين؛ المنشآت الصحية؛ صنابير )الحنفيات(؛ 
معدات للحمام؛ المراحيض )الخزانات المائية(؛ دش ومقصورات االستحمام؛ احواض 

االستحمام؛ البواليع؛ أحواض غسل اليدين )أجزاء من المنشآت الصحية(؛ اجهزة تليين 

لمياه؛ اجهزة تنقية المياه؛ منشآت تنقية المياه؛ منشآت تنقية المياه العادمة؛ غساالت الفراش ا
والبطانيات كهربائية، وليس لألغراض الطبية؛ وسادات وكمادات التدفئة الكهربائية، وليس 

 لغايات الطبية؛ دفايات القدم الكهربائية؛ دفايات للقدمين كهربائية، قوارير الماء الساخن؛

فالتر او مرشحات الباريوم )احواض تربية االحياء المائية(، جهاز فلتر او ترشيح يشتمل على 
جهاز موتور؛ سخانات الحواض تربية االحياء المائية واالضاءة؛ المنشآت الصناعية ألغراض 

 الطهي والتجفيف والتبريد؛ المعقمات والمطهرات لها.

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Kendal Elektrik 
Aydinlatma Elektronik 
Insaat Sanayi Ve Dis 

Ticaret Limited Sirketi 

إليكترونيك إنشاءات سانايي في ديس تيجاريت ليمتد كيندال إليكتريك أيدنالتما 
 شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SAHKULU MAHALLESI, BUYUK HENDEK 

CADDESI, NUMARA 28, BEYOGLU - 
ISTANBUL / TURKEY 

، 28ساهكولو ماهاليسي، بويوك هينديك كاديسي، نومارا 

 إسطنبول / تركيا -بيوجلو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167442 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167442 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lamps ;Lights for vehicles ;Germicidal lamps for purifying air; 
Curling lamps; Acetylene flares; Electric cooking pots ;Electric 

kettles for household purposes ;Induction cookers ;Pressure 

cookers, electric; Gas burners; Microwave ovens [cooking 
apparatus]; Electric cooking ovens for household purposes; 
Lava rocks for use in barbecue grills; Refrigerators; Ventilation 

[air- conditioning ]installations and apparatus ;Extractor hoods 
for kitchens ;Air purifiers ;Humidifiers for household purposes; 

Electric fans; Electric hair driers; Water heaters; Fog machines 

for stage use ;Heating installations ;Watering installations ,
automatic ;Hand drying apparatus for washrooms; Sanitary 

apparatus and installations; Water filtering apparatus; Electric 

water purifiers for household purposes ;Radiators,  electric; 
Lighters; Polymerisation installations; Cooking apparatus and 

installations ;Heaters for baths.  

مصابيح؛ أضواء للسيارات؛ مصابيح مبيدة للجراثيم و تنقية الهواء؛ مصابيح الحقول؛مصابيح 
ائية لألغراض المنزلية؛ تشتغلباألسيتيلين؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ الغاليات الكهربوهاجة 

طناجر الضغط الكهربائية؛حارقات الغاز؛ أفران ميكروويف ]أجهزة أدوات الطبخ تقليدية؛ 

لألغراض المنزلية؛ صخور الحمم الستخدامها في شوايات الطهي[؛ أفران الطبخ الكهربائية 
لمطابخ؛ أجهزة الهواء[؛ واقيات خارجية ل)الشواء(؛ ثالجات؛ أجهزة التهوية ]أجهزة تكييف 

كهربائية؛ مجففات الشعر تنقية الهواء؛مراوح ترطيب الجو لألغراض المنزلية؛ مراوح 

التدفئة؛معدات السقي الكهربائية؛ سخانات مياه؛ آالت الضباب لالستخدام في المنصات؛ معدات 
ت؛ والمعداالتلقائي؛ جهاز تجفيف اليدين المغسولة توجد في الحمامات؛ األجهزة الصحية 

جهاز تصفية المياه؛ أجهزة كهربائية لتنقية المياه لألغراض المنزلية؛ مبردات كهربائية؛ 

 الوالعات؛ معدات البلمرة؛ أجهزة الطبخ والمعدات؛ سخانات للحمامات.

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

ديستريكت، بكين، هايديان ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167511 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167511 الصنف 
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  SIAMP  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Water flushing installations, water flushing mechanisms, water 
flushing valves, water flushing tanks, toilet lids, sanitary 

apparatus, built-in sanitary stands, sanitary installations. 

تجهيزات دفق المياه وآليات دفق المياه وصمامات دفق المياه وخزانات دفق المياه وأغطية 
 التجهيزات الصحية.المراحيض واألجهزة الصحية والحماالت الصحية المدمجة و

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: SIAMP CEDAP اسم طالب التسجيل: سيامب سيداب 

Nationality     : MONACO جنسية الطالب موناكو: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4, Quai Antoine 1er - 98000 Monaco, 

Monaco 

 عنوان طالب التسجيل  موناكو، موناكو 98000 –اي ار  1، كواي انتوني 4

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167474 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167474 الصنف 
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  LIL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco roasters; cooling installations for tobacco; apparatus 
for steam generating; electric heaters; heating filaments, 
electric. 

محمصات التبغ، منشآت التبريد للتبغ، أجهزة لتوليد البخار، مسخنات كهربائية، شعيرات 
 التدفئة الكهربائية.

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167557 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167557 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Tobacco roasters; cooling installations for tobacco; heating 
filaments, electric; electric heaters; apparatus for steam 

generating. 

محمصات التبغ، منشآت التبريد للتبغ، شعيرات )أسالك دقيقة( التدفئة الكهربائية، مسخنات 
 لتوليد البخار.كهربائية، أجهزة 

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name : KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167558 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167558 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Split air conditioner -gas cooker-quarte heater-water dispenser-
refrigerator-air curtains. 

 ستارة هواء-ثالجة -كولر ماء -صوبة كهرباء -فرن غاز -مكيف جداي 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

Applicant Name:  Hiam Bisharat &Partners 
Co/Grisat for Air 
Conditioning & Water 

Treatment .  

 اسم طالب التسجيل:  .جريسات للتكييف ومعالجة المياه  /شركة هيام بشارات وشركاها 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Soper Street , amman, P.O.Box: 

144382, 11814 

, 144382شارع حسنى صوبر  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

11814 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 144382 -11814 Amman - Soper 
Street  

ليغعنوان التب شارع حسنى صوبر  -عمان  11814 -144382ص.ب    

Trademark 167278 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167278 الصنف 
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   SAND RUNNER  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor vehicles, namely passenger pickup trucks., ,المركبات اآللية، تحديدا: الشاحنات الصغيرة لنقل الركاب 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: FCA US LLC اسم طالب التسجيل: اف سي ايه  يو اس  ال  ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 

Michigan 48326, USA 

كرايسلر درايف، أوبورن هيلز، والية ميتشيغان  1000

 ، الواليات المتحدة االميركية48326

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167385 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167385 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles, vehicle parts and spare parts; bicycles and bicycle 
parts; motor driven children's vehicles; vehicle tyres; boats; 
camping vehicles; electric vehicles; golf carts; baby carriages; 

mopeds; motorcycles; scooters (vehicles); luggage racks (also 
for skis and bicycles); (child) car seats; headrests (for vehicles); 
seat covers (for vehicles); wheel rims; sun visors; seat belt 

covers for vehicles; all the aforementioned goods included in 
this class. 

المركبات وقطع المركبات وقطع الغيار؛ الدراجات الهوائية وقطع الدراجات الهوائية؛ مركبات 
األطفال التي تعمل بمركبات؛ إطارات المركبات؛ القوارب؛ مركبات التخييم؛ مركبات كهربائية؛ 

عربات الغولف؛ عربات األطفال؛ الدراجات الصغيرة خفيفة الوزن؛ الدراجات النارية؛ 

جات الصغيرة )مركبات(؛ مناصب حمل األمتعة )وأيضا المزالجات والدراجات الهوائية(؛ الدرا
مقاعد سيارات )األطفال(؛ مساند الرأس )للمركبات(؛ أغطية المقاعد )للمركبات(؛ إطارات 

العجالت المعدنية؛ واقيات الشمس؛ أغطية أحزمة األمان للمركبات؛ كافة البضائع المذكورة 

 ن هذه الفئةأعاله واردة ضم

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Opel Automobile GmbH اسم طالب التسجيل: اوبل اوتوموبيل جي ام بي اتش 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bahnhofsplatz 65423 Russelsheim 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، روسلشيم، المانيا65423باهنهوفسبالتز، 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167544 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167544 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

adhesive rubber patches for repairing inner tube ;automobile 
tyres ;casings for pneumatic tyres; inner tubes for pneumatic 

tyres; pneumatic tyres; repair outfits for inner tubes ;solid tyres 

for vehicle wheels ;treads for retrea ding tyres; tyre mousse 
inserts ;tyres for vehicle wheels.  

الداخلي؛ اطارات السيارات؛ أغلفة اإلطارات الهوائية؛ بقع مطاطية الصقة إلصالح األنبوب 
لإلطارات الهوائية؛ اإلطارات الهوائية؛معدات إصالح لألنابيب الداخلية؛ أنابيب داخلية 

معالجة لتجديد اإلطارات؛ إدراج اإلطارات؛ إطارات اإلطارات الصلبة لعجالت السيارات؛ 

 لعجالت السيارات.

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: KRONYO UNITED CO., 
LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.كرونيو يونايتد كو

Nationality     : TAIWAN, PROVINCE OF CHINA جنسية الطالب تايوان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address F2. ,No .429 ,6.Sec ,Yen Ping N. Rd., Shih-
Lin, Taipei, Taiwan 

لين، -، يين بينغ إن. آر دي.، شيه6، سيك.429إف.، نمبر. 2
 تايبي، تايوان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167453 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167453 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicle tires; solid tires for vehicle wheels; wheel tires; casings 
for pneumatic tires; treads for retreading tires; aircraft tires; 
automobile tires; inner tubes for automobile; tires for bicycles, 

tricycles; inner tubes for bicycles, tricycles. 

اطارات المركبات، اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات، إطارات العجالت، أغلفة داخلية 
لإلطارات الهوائية،  اسطح اطارات لتجديد )تلبيس( اإلطارات، اطارات الطائرات، اطارات 

طارات للدراجات والدراجات ثالثية السيارات، األنابيب )إطارات( الداخلية للسيارات، إ

 العجالت، األنابيب الداخلية )إطارات( للدراجات والدراجات ذات ثالثية العجالت.

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: Shandong hongsheng 
rubber technology co., ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.شاندونغ هونغشينغ رابر تيكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF 
XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY 

257335, SHANDONG PROVINCE, CHINA 

ايست اوف شينغلي رود، ويست اوف زينغونغ رود، داوانغ 
، شاندونغ 257335تاون، غوانغراو كاونتي، دونغينغ سيتي 

 بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167194 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167194 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Inner tubes for pneumatic tires; tubeless tires for bicycles, 

cycles; bicycle tires;  casings for pneumatic tires; treads for 
retreading tires; pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; 
vehicle wheel tires; automobile tires; inner tubes for bicycles, 

cycles. 

أنابيب )إطارات( داخلية لإلطارات الهوائية، إطارات بدون انابيب للدراجات والدراجات 

وائية، اطارات للدراجات الهوائية، أغلفة داخلية لإلطارات الهوائية، اسطح اطارات لتجديد اله
اإلطارات، اإلطارات الهوائية، اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات، اطارات عجالت المركبات، 

 اطارات السيارات، أنابيب داخلية للدراجات والدراجات الهوائية.

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: SHANDONG HONGSHENG 
RUBBER TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.شاندونغ هونغشينغ رابر تيكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address East Of Shengli Road, West Of Xinggong 
Road, Dawang Town, Guangrao County, 

Dongying City 257335, Shandong 
Province, China 

ايست اوف شينغلي رود، ويست اوف زينغونغ رود، داوانغ 
، شاندونغ 257335تاون، غوانغراو كاونتي، دونغينغ سيتي 

 بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167193 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167193 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tires for vehicle wheels; tires for bicycles and cycles; casings 
for pneumatic tires; treads for retreading tires; pneumatic tires; 
vehicle wheel tires; solid tires for vehicle wheels; automobile 

tires; inner tubes for bicycles and cycles; inner tubes for 
pneumatic tires. 

ات للدراجات والدراجات الهوائية، أغلفة داخلية  لإلطارات اطارات لعجالت السيارات، إطار
الهوائية، اسطح اطارات لتجديد اإلطارات، اإلطارات الهوائية، اطارات عجالت المركبات، 

اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات، اطارات السيارات، األنابيب )إطارات( الداخلية للدراجات 

 ( داخلية لإلطارات الهوائية.والدراجات الهوائية، أنابيب )إطارات

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: SHANDONG HUASHENG 
RUBBER CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.شاندونغ هواشينغ رابركو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Daozhuang Town, Guangrao County, 
Dongying City 257336, Shandong 
Province, China 

، 257336داوزوانغ تاون، عوانغراو كاونتي، دونغينغ سيتي 
 شاندونغ بروفينس، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167195 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167195 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Engines for land vehicles; axles for vehicles; axle bearings for 
land vehicles; axle shafts for vehicles; wheel bearings for land 

vehicles; brakes and brake components for land vehicles, 
namely, disks, pads, drums, calipers, master cylinders, and 
linings; windshield wipers for vehicles; windshield wiper arms 

for vehicles; windshield wiper blades; vehicle fuel tanks; fuel 
line hoses for vehicles; side view and rear view mirrors for 
vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of 

motors and engines; torque converters for land vehicles; 
clutches for land vehicles; vehicle bumpers; vehicle fenders; 
vehicle hoods; vehicle grills; land vehicle suspension parts, 

namely, shock absorbers, springs, and struts; transmissions for 
land vehicles; horns for vehicles; seat belts for use in vehicles; 
directional signals for vehicles; steering wheels for vehicles; 

hub caps and hub cap covers; and vehicle wheels. 

محركات المركبات البرية؛ محاور دواليب المركبات؛ حماالت المحاور للمركبات البرية؛ 
قضبان المحاور للمركبات؛ حماالت العجالت للمركبات البرية؛ المكابح ومكونات المكابح 

يدا:  األقراص واللبادات واالسطوانات والقابضات واالسطوانات للمركبات البرية، تحد
الرئيسية والبطانات؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات؛ أذرع مساحات الزجاج األمامي 

للمركبات؛ شفرات مساحات الزجاج األمامي؛ خزانات الوقود للمركبات؛ خراطيم خط الوقود 

الخلفية للمركبات؛ قضبان التوصيل للمركبات البرية،  للمركبات؛ مرايا الرؤيا الجانبية والرؤيا
عدا عن قطع الموتورات والمحركات؛ محوالت عزم الدوران للمركبات البرية؛ قوابض 

التعشيق للمركبات البرية؛ واقيات الصدمات للمركبات؛ المصدات للمركبات؛ األغطية 

البرية، تحديدا: مخففات  للمركبات؛ الشبك األمامي للمركبات؛ أجزاء التعليق للمركبات
الصدمات والنوابض والدعامات؛ ناقالت الحركة للمركبات البرية؛ األبواق للمركبات؛ أحزمة 

األمان لالستخدام في المركبات؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ عجالت التوجيه للمركبات؛ أغطية 

 المحور واألغطية ألغطية المحور؛ والعجالت للمركبات.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC اسم طالب التسجيل: جينيرال موتورز ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, USA 

ميتشيغان  رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية 300

 ، الواليات المتحدة االميركية3000-48265

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167533 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167533 الصنف 
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  SEAT ATECA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles, apparatus for locomotion by land, automobiles, its 
parts and accessories. 

 وأجزاءها وقطعها ولوازمها.المركبات وأجهزة النقل البري والسيارات 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: SEAT S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .سيات، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Autovia A-2, Km. 585, 08760 MARTORELL 

(BARCELONA), SPAIN 

مارتوريل )برشلونة(،  08760، 585، كيه ام. 2-اوتوفيا ايه 

 اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167255 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167255 الصنف 
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   xiaomi  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric vehicles; Cars; Push scooters [vehicles]; Self-balancing 
electric unicycles; Bicycles; Pumps for bicycle tires ;Aerial 

conveyors; Baby trailers; Trolleys; Carts; Tires for vehicle 
wheels; Repair outfits for inner tubes ;Camera drones ,other 

than toys ;Boats ;Electrical anti-theft installations for vehicles; 

Locomotives; Remote control vehicles, other than toys; 
Strollers; Safety seats for children ,for vehicles.,  

 سيارات كهربائية؛ السيارات؛ الدراجات التي تشتغل بالدفع و الجر ]المركبات[؛ الدراجات
العجلة الواحدة و ذاتية التوازن؛ دراجات؛ مضخات إلطارات الدراجات؛ ناقالت الكهربائية ذات 

عربات؛ عربات صغيرة؛ اطارات عجالت السيارات؛معدات إصالح جوية؛ مقطورات اطفال؛ 
بخالف اللعب؛ زوارق؛ المعدات الكهربائية المضادة لألنابيب الداخلية؛ طائرات بدون طيار، 

بخالف اللعب؛ عربات األطفال؛ مقاعد للسيارات؛ القاطرات؛ مركبات التحكم عن بعد، للسرقة 

 ,.السالمة لألطفال الخاصة للسيارات

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2 ، رينبو سيتي شوبينغ مول13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167499 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167499 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric vehicles; Cars; Push scooters [vehicles]; Self-balancing 

electric unicycles; Bicycles; Pumps for bicycle tires ;Aerial 
conveyors ;Baby trailers ;Trolleys ;Carts ;Tires for vehicle 

wheels ; Repair outfits for inner tubes ;Camera drones ,other 

than toys ;Boats ;Electrical anti-theft installations for vehicles; 
Locomotives; Remote control vehicles, other than toys; 
Strollers; Safety seats for children ,for vehicles.  

سيارات كهربائية؛ السيارات؛ الدراجات التي تشتغل بالدفع و الجر ]المركبات[؛ الدراجات 

العجلة الواحدة و ذاتية التوازن؛ دراجات؛ مضخات إلطارات الدراجات؛ ناقالت الكهربائية ذات 
عربات؛ عربات صغيرة؛ اطارات عجالت السيارات؛معدات إصالح جوية؛ مقطورات اطفال؛ 

بخالف اللعب؛ زوارق؛ المعدات الكهربائية المضادة داخلية؛ طائرات بدون طيار، لألنابيب ال

بخالف اللعب؛ عربات األطفال؛ مقاعد للسرقة للسيارات؛ القاطرات؛ مركبات التحكم عن بعد، 
 .السالمة لألطفال الخاصة للسيارات

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.   اسم طالب التسجيل: .إنكشاومي 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167512 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167512 الصنف 
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   PHANTOM  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tires pneumatic semi pneumatic and solid tires for vehicle 

wheels 
 

 اطارات واالطارات وشبه الهوائية والصلبة لعجالت السيارات

 
 

Date of 11/11/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

Applicant Name: Pirelli Tyre S..P.A اسم طالب التسجيل:  .ايه.بيه.بيريلي  تاير اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Viale Piero e Alberto Pirelli n.25, 20126 

Milano Italy 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو ايطاليا 20126، 25فيالي بيرو اي البيرتو بيريلي ان.

Applicant for 
Correspondence 

 p.o.box928413 -11190  amman -wasfi al 
tal str /al quds complex floor 5 num 224 

عمان ش وصفي التل مجمع  11190- 928413ص ب  
 224رقم  5القدس ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 167253 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167253 الصنف 
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 عواد 
 awwad  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

gold and jewelery الذهب والمجوهرات 

Date of 17/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2018  

Applicant Name: Naser And Mansour 
Awwad Company 

 اسم طالب التسجيل: ومنصور عواد شركة ناصر

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address abdali- salt street, P.O.Box: 11118, 40  11118السلط/بجانب مطعم سكرية  ، ص.ب:العبدلي/شارع ,
40 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 11118 -40 abdali- salt street   ليغعنوان التب العبدلي/شارع السلط/بجانب مطعم سكرية 40 -11118ص.ب  

Trademark 167439 Class 14 14 التجاريةرقم العالمة  167439 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

gold and jewelry  الذهب والمجوهرات 

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/04/2019  

Applicant Name: Abdul Salam Abdul 
Rahman Al Rifai 

 اسم طالب التسجيل: شركة عبدالسالم عبد الرحمن الرفاعي وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbed street behind the civil conditions, 
P.O.Box: 3511, 21110 

, 3511خلف االحوال المدنية  ، ص.ب:-شارع الشهيد -اربد 
21110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3511 -21110 Irbed street behind 

the civil conditions 

خلف االحوال -شارع الشهيد -اربد  21110 -3511ص.ب  

 المدنية

ليغعنوان التب  

Trademark 167226 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167226 الصنف 
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   DEEPSEA CHALLENGE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches, 

components for clock and watchmaking articles and 
accessories for clock and watchmaking articles, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, chronographs 

(clock and watchmaking), watch straps, dials (clock and 
watchmaking), boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements and parts 

thereof; jewellery; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys; pins (jewellery), 

اء الساعات، تحديدا: الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد الساعات وقطع وأجز

صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات والساعات و أدوات قياس 
الوقت األخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت )ساعات وصناعة الساعات( 

مرقمة )الساعات وصناعة الساعات( وقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية ال

والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة الساعات وللمجوهرات وآليات 
تحريك الساعات وقطعها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن 

 النفيسة وسبائكها؛ المشابك )مجوهرات(,

Date of 11/06/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Rolex S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.روليكس اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-5-7 Rue Francois-Dussaud  Geneva, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ريو فرانكويس دوساد، جنيفا،  سويسرا  7ـ5ـ3

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167379 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167379 الصنف 
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   PANDORA MOMENTS  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Jewellery; paste jewellery; gemstones, pearls and precious 

metals, and imitations thereof; natural or artificial precious 
stones and natural or artificial semi-precious stones; natural or 
artificial gemstones; jewellery made with or of man made 

stones, crystals and/or cubic stones; ornaments; ornaments of 
precious metals or coated therewith; cuff links; ornamental 
pins; watches; watch straps; watch chains; cases for jewellery 

and watches, 

مة والآللئ والمعادن الثمينة وتقليدها، المجوهرات، المجوهرات المقلدة، األحجار الكري

األحجار الكريمة الطبيعة أو الصناعية واألحجار شبه الكريمة الطبيعية أو الصناعية، األحجار 
الكريمة الطبيعية أو الصناعية، المجوهرات المصنوعة مع أو من الحجارة و/او الكريستال 

ينة المصنوعة من المعادن الثمينة أو و/أو الحجارة المكعبة الصناعية، حلي الزينة، حلي الز

المطلية بها، أزرار األكمام، دبابيس الزينة، ساعات اليد، قشط الساعات، سالسل تعليق 
 الساعات، علب المجوهرات والساعات,

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2019 00334 

Claim Date: 08/02/2019 

 DKبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 VA 201900334رقم االدعاء: 

 08/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: Pandora A/S اسم طالب التسجيل: أس/باندورا إيه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Havneholmen 17-19 1561 K?benhavn V, 

Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهافن في، الدانمارك 1561، 19-17هافنهولمين 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167368 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167368 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel clocks; jewelry organizer rolls for travel; keychains; 
watches. 

 ساعات السفر ،لفات منظم المجوهرات للسفر،سالسل المفاتيح،ساعات.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,700 
Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88/536,700رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403مينيابوليس، مينيسوتا نيكوليت مول،  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167187 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167187 الصنف 



194 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clocks; watches; wristwatches; diving watches; pocket 
watches; watch bands and straps; watch chains; watch cases; 

chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers; jewellery and costume jewellery 

ساعات الحائط، الساعات، ساعات اليد، ساعات الغوص، ساعات الجيب، عصبات)أربطة( 
ياس الوقت( وأشرطة الساعات، سالسل الساعات، علب الساعات، الكرونوغراف )أداة لق

لالستخدام كاآلت وقت ولالستخدام كساعات، الكرونومترات )موقتات دقيقة(، مجوهرات 
 ومجوهرات مقلدة.

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Salvatore Ferragamo 
S.p.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .بي .سلفاتوري فيراجامو اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via dei Tornabuoni 2, Firenze - Italy  عنوان طالب التسجيل  ايطاليا -، فرينز 2فيا دي تورنابوني 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167548 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167548 الصنف 
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   PORTUGIESER  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery; cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 

(jewellery), key rings of precious metal; horological and 
chronometric instruments; watches, chronometers, clocks, 
watch cases, dials (clock and watch making); movements for 

clocks and watches; alarm clocks; watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metals., 

مجوهرات، أزرار أكمام ومشابك ربطات العنق وخواتم )مجوهرات( وأساور )مجوهرات( 
زينة/بروش )مجوهرات( وسالسل مفاتيح  وأقراط )مجوهرات( وقالدات )مجوهرات( ودبابيس

من المعادن الثمينة، أدوات قياس الزمن وأدوات قياس الوقت الدقيقة، ساعات اليد ومقاييس 
الوقت الدقيقة والساعات )ساعات حائط( وعلب الساعات اليد وأقراص الساعات )صناعة 

التنبيه، أشرطة الساعات وساعات اليد(، أجزاء الحركة للساعات وساعات اليد، ساعات 

 ساعات اليد وأساور ساعات اليد وصناديق من المعادن الثمينة.,

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Richemont International 
SA 

 اسم طالب التسجيل: ريتشمونت انترناشيونال اس ايه

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  غالين، سويسرا-سور-، فيالر10روت دي بيشيه 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب الفكريةأبو غزالة للملكية  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167317 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167317 الصنف 
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   xiaomi  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals, unwrought or semi-wrought; Boxes of 
precious metal; Jewelry boxes; Jewelry bags ;Key chains of 

precious metal ;Jewelry ;Watches ;Alarm clocks ;Clocks and 
watches , electric ;Presentation boxes for watches;Works of art 

of precious metal; Figurines of precious metal.,  

المعادن الثمينة، غير المشكلة )مصاغة( أو شبه المشكلة؛ صناديق من المعادن الثمينة؛ 
حقائب المجوهرات؛ سالسل من المعادن الثمينة؛ مجوهرات؛ ساعات؛ صناديق المجوهرات؛ 

صناديق عرض للساعات؛ أعمال فنية من المعادن ساعات التنبيه؛ الساعات الكهربائية؛ 
 الثمينة؛ التماثيل الصغيرة)المنحوتات( من المعادن الثمينة,

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167496 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167496 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals ,unwrought or semi-wrought ;Boxes of 
precious metal ;Jewelry  boxes; Jewelry bags ;Key chains of 

precious metal ;Jewelry ;Watches ;Alarm clocks ;Clocks and 
watches , electric ;Presentation boxes for watches;Works of art 

of precious metal ;Figurines of precious metal. 

الثمينة؛ المعادن الثمينة، غير المشكلة )مصاغة( أو شبه المشكلة؛ صناديق من المعادن 
حقائب المجوهرات؛ سالسل من المعادن الثمينة؛ مجوهرات؛ ساعات؛ صناديق المجوهرات؛ 

صناديق عرض للساعات؛ أعمال فنية من المعادن ساعات التنبيه؛ الساعات الكهربائية؛ 
 الثمينة؛ التماثيل الصغيرة)المنحوتات( من المعادن الثمينة

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167502 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 167502 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper , cardboard and goods made from these materials ; 

printed matter ; bookbinding material ; photographs ; stationery 
; adhesives for stationery or household purposes ; typewriters 
and office requisites ( except furniture ) ; instructional and 

teaching material ( except apparatus ) ; plastic materials for 
packaging ; printers ' type ; printing blocks ; printed 
publications , pamphlets , brochures , newspapers , journals 

and magazines , manuals , printed matter all relating to banking 
; credit cards , debit cards , Segmented affluent credit cards , 
pre - paid cards .  

لورق ، الورق المقوى والبضائع المصنوعة من هذه المواد المطبوعات : مواد تجليد الكتب 

الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية ؛ مواد اللصق المستعملة ; في القرطاسية أو الغايات 
زم المكتبية ) عدا ; األثاث ( ؛ مواد التوجيه والتدريس ) عدا منزلية ؛ اآلالت الكاتبة واللوا

األجهزة ( ؛ مواد التغليف البالستيكية ; )حروف الطباعة ؛ كليشيهات للطباعة : المنشورات 

المطبوعة ، الكراسات ، ; ) الكتيبات التعريفية ، الجرائد ، الصحف والمجالت ، كتيبات 
تها بالبنوك ؛ بطاقات االئتمان ، بطاقات الشراء على , االرشاد ، المطبوعات المتعلقة كاف

 الحساب ، بطاقات إئتمان ثراء المجزئة ، البطاقات المدفوعة مسبقا .

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Jordan Commercial Bank 
Company PLC 

 اسم طالب التسجيل: شركة البنك التجاري األردني المساهمة العامة المحدودة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - 8th Circle – Alrawnaq district - 
King Abdullah II street Building number: 
384  

P.O Box: 9989 Amman 11191 
Jordan 
 

شارع الملك عبدهللا   –حي الرونق  -الدوار الثامن   –عمان
 384الثاني بناية رقم: 

 االردن 11191عمان، الرمز البريدي: 9989ص.ب.:  

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167485 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167485 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed publications; printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus); educational publications; books; 
educational books; textbooks; reference books; printed 

dictionaries, fiction books; non-fiction books; series of fiction 
and non-fiction books; printed matter for instructional 
purposes; printed educational, instructional, teaching and 

training materials; teaching manuals; instructional manuals for 
teaching; printed study guides; printed examinations and 
answer sheets; printed research reports; parts, fittings and 

accessories for all the aforesaid goods. 

مطبوعات تربوية، مواد مطبوعة، مواد إرشادية وتدريس )باستثناء األجهزة(، مطبوعات 
تربوية، كتب، كتب تربوية، كتب نصية، كتب مرجعية، معاجم مطبوعة، كتب خيالية، كتب 

الية، مواد مطبوعة لألغراض التوجيهية، مواد غير خيالية، سلسلة كتب خيالية وغير خي

مطبوعة تعليمية وتوجيهية وتدريس والتدريب، أدلة تدريس، أدلة توجيهية للتدريس، أدلة 
دراسة مطبوعة، أوراق اختبارات وأجوبة مطبوعة، تقارير بحث مطبوعة، قطع وتجهيزات 

 وإكسسوارات لجميع البضائع المذكورة أعاله

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003383256 

Claim Date: 14/03/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK00003383256رقم االدعاء: 

 14/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Pearson plc اسم طالب التسجيل: بي ال سي بيرسون 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 80 Strand, London, WC2R 0RL, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  آر ال، المملكة المتحدة 0آر  2ستراند، لندن دبليو سي  80

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167250 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167250 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed matter; instructional and teaching material (except 

apparatus); in particular educational brochures; manuals for 
designing, building and controlling motorized toys and 
educational products, resources and materials., 

المطبوعات؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا عن األجهزة(؛ وخصوصا المنشورات التعليمية؛ 

ب اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد األدلة للتصاميم والبناء والتحكم باأللعا
 التعليمية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018017006 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018017006رقم االدعاء: 

 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167361 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167361 الصنف 
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   LEGO Education SPIKE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed matter; instructional and teaching material (except 

apparatus); in particular educational brochures; manuals for 
designing, building and controlling motorized toys and 
educational products, resources and materials., 

)عدا عن األجهزة(؛ وخصوصا المنشورات التعليمية؛  المطبوعات؛ مواد التوجيه والتدريس

األدلة للتصاميم والبناء والتحكم باأللعاب اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد 
 التعليمية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018017004 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 018017004رقم االدعاء: 

 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167356 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167356 الصنف 
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  ASTM INTERNATIONAL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Books featuring information and standardization of 
specifications and the methods of testing for the engineering, 

industrial and allied fields. 

والصناعية  كتب تضم معلومات وتوحيد المواصفات وطرق اختبارفي المجاالت الهندسية
 والمجاالت المتحالفة معها )المتعلقة بها(.

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: American Society for 
Testing and Materials 

 اسم طالب التسجيل: آند ماتيريالزاميريكان سوسيتي فور تيستينغ 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428, USA 

بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، بيه ايه  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية19428

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167574 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167574 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Books featuring information and standardization of 
specifications and the methods of testing for the engineering, 
industrial and allied fields., 

كتب تضم معلومات وتوحيد المواصفات وطرق اختبار في المجاالت الهندسية والصناعية 
 المتحالفة معها )المتعلقة بها(.,والمجاالت 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: American Society for 
Testing and Materials 

 اسم طالب التسجيل: ماتيريالزاميريكان سوسيتي فور تيستينغ آند 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428, USA 

بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، بيه ايه  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية19428

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167323 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167323 الصنف 
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  SPRINGER  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed matter; booklets; books; calendars; cards; charts; 
catalogues; flyers; folders for papers; printed forms; indexes; 
ledgers [books]; magazines [periodicals]; manuals; handbooks; 

newsletters; newspapers; note books; numbers [type]; pads 
[stationery]; pamphlets; paper; periodicals; pictures; postcards; 
posters; printed publications; printing type; prospectuses; 

writing paper; exercise books; reports; magazines; journals; 
periodicals; lecture notes; worksheets; documents, forms, 
brochures; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

بيانية، كتالوجات )كتب اإلرشاد(، المطبوعات، الكتيبات، الكتب، التقويمات، بطاقات، الرسوم ال
النشرات، مجلدات لألوراق، استمارات مطبوعة، الفهارس، دفاتر الحسابات ]كتب[، مجالت 
]دوريات[، كتيبات أدلة، كتيبات، النشرات اإلخبارية، الصحف )الجرائد(، دفاتر المالحظات، 

بطاقات بريدية،  أرقام الطباعة، دفاتر قطع ]قرطاسية[، كراسات، ورق، دوريات، صور،
ملصقات، المنشورات المطبوعة، حروف الطباعة، نشرات دعائية ومدرسية وورق كتابة، 

كتب التمارين، التقارير، المجالت، المجالت الدورية، الدوريات، دفاتر مالحظات المحاضرات، 

 أوراق العمل، الوثائق والنماذج والكتيبات، قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Springer-Verlag GmbH اسم طالب التسجيل: فيرالج جي ام بي اتش-سبرينجر 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tiergartenstr. 17, Heidelberg, 69121, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، ألمانيا69121، هايدلبرغ، 17تيرجارتينستر. 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167200 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167200 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Passport covers, passport holders, passport cases; travel map 

with pins; travel journals, blank journals; stickers; book plates; 
stamps; travel pens; activity books, puzzle books, game books. 

أغلفة جواز السفر، حامالت جوازات السفر ، حافظات جواز السفر ،خريطة السفر مع 

 دبابيس،مجالت السفر ، مجالت فارغة ،ملصقات،لوحات كتاب،طوابع بريدية،أقالم السفر،كتب
 األنشطة ، كتب األلغاز ، كتب األلعاب.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,666 
Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88/536,666رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167188 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167188 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business cards, magazines, tickets, notebooks., ,.بطاقات االعمال والمجالت والتذاكر ودفاتر المالحظات 

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Qatar Airways Group 
(Q.C.S.C) 

 اسم طالب التسجيل: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road P.O 
Box 22550, Doha, Qatar 

، 22550برج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار ص.ب 
 الدوحة، قطر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167322 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167322 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Magazines, printed matter, instructional and teaching material 

not including apparatus, namely, manuals, questionnaires, 
medical publications in the field of ostomy, incontinence, 
urology, wound and skin care., 

المجالت والمطبوعات والمواد التعليمية والتدريسية ال تشمل األجهزة وبالتحديد الكتيبات 

واالستبيانات والمنشورات الطبية في مجال الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية 
الخارجية/فتحة جراحية إلخراج مخلفات الجسم( وسلس البول وجراحة المسالك البولية 

 وح والبشرة.,والعناية بالجر

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167315 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167315 الصنف 
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   xiaomi  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper; Paper tags; Note books; Pocketbooks; Figurines of 

papier mâché; Printed publications; Newsletters ;Pictures ;
Wrapping paper ;Office requisites, except furniture; Gel ink pen; 

Gel roller pens ;Refills for ball-point pens ;Drawing materials ;

g materialsTeachin [except apparatus] ; Tailors' chalk; 
Architects' models; Stationery; Small blackboards; Digital 
printing paper; Laser printing paper; Toilet paper; 

Advertisement boards of paper or cardboard; Apparatus for 
mounting photographs ;Staplers for paper ;Writing cases [sets] ;

Indian inks ;Stamps [seals] ; Gummed tape [stationery] ;

Pantographs [drawing instruments] ;Inking ribbons ;Writi ng 
materials.,  

الورق؛ لصاقات الورق؛ دفاتر المالحظات؛ كتب الجيب؛ تماثيل صغيرة من الورق المعجن؛ 

؛ النشرات اإلخبارية؛ صور؛ ورق التغليف؛ مستلزمات المكتب، المطبوعةالمنشورات 
هالمية(؛ أقالم أسطوانية من حبر الجل )مادة هالمية(؛ باستثناء األثاث؛ قلم حبر الجل)مادة 

]باستثناء األجهزة[؛ طباشير عبوات ألقالم الحبر الجاف؛ مواد الرسم؛ مواد تعليمية 

طباعة يين؛ ادوات مكتبيه؛ سبورات صغيرة؛ ورق الخياطين؛ نماذج المهندسين المعمار
رقمي؛ ورق طباعة ليزر؛ ورق التواليت؛ لوحات اإلعالن من الورق أو الورق المقوى؛معدات 

الصور؛ كباسات للورق؛أطقم الكتابة ]مجموعات[؛ أحبار هندية؛ الطوابع ]األختام[؛ لتركيب 

اخ ]أدوات الرسم[؛ شرائط الحبر؛ مواد ]القرطاسية[؛أداة النسخ أو المنسالشريط الشمعي 
 ,.الكتابة

 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

ريسورسز، أوف تشاينا  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب للملكية الفكريةالخيار الصحيح  
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167498 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167498 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Paper ;Paper tags ;Note books ;Pocketbooks ;Figurines of 
papier mâché ;Printed publications ; Newsletters ; Pictures; 

Wrapping paper; Office requisites, except furniture; Gel ink pen; 

Gel roller pens ;Refills for ball-point pens ;Drawing materials ;
Teaching materials [except apparatus] ; Tailors' chalk; 

Architects' models; Stationery; Small blackboards; Digital 

printing paper; Laser printing paper ;Toilet paper ;
Advertisement boards of paper or cardboard ;Apparatus for 

mounting photographs; Staplers for paper; Writing cases [sets]; 

Indian inks; Stamps [seals]; Gummed tape [stationery] ;
Pantographs [drawing in struments]; Inking ribbons; Writing 

materials.  

الورق المعجن؛  الورق؛ لصاقات الورق؛ دفاتر المالحظات؛ كتب الجيب؛ تماثيل صغيرة من
المطبوعة؛ النشرات اإلخبارية؛ صور؛ ورق التغليف؛ مستلزمات المكتب، المنشورات 

هالمية(؛ أقالم أسطوانية من حبر الجل )مادة هالمية(؛ باستثناء األثاث؛ قلم حبر الجل)مادة 

 ]باستثناء األجهزة[؛ طباشيرعبوات ألقالم الحبر الجاف؛ مواد الرسم؛ مواد تعليمية 
طباعة الخياطين؛ نماذج المهندسين المعماريين؛ ادوات مكتبيه؛ سبورات صغيرة؛ ورق 

رقمي؛ ورق طباعة ليزر؛ ورق التواليت؛ لوحات اإلعالن من الورق أو الورق المقوى؛معدات 

الصور؛ كباسات للورق؛أطقم الكتابة ]مجموعات[؛ أحبار هندية؛ الطوابع ]األختام[؛ لتركيب 
]القرطاسية[؛أداة النسخ أو المنساخ ]أدوات الرسم[؛ شرائط الحبر؛ مواد  الشريط الشمعي

 .الكتابة

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167504 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167504 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard; printed matter; Dookoinaing material; 

photographs; stationery and office requisites,except furniture; 
adhesives for stationery or household purposes; artists’ and 
drawing materials; paintbrushes;typewriters and office 

requisites (except furniture);instructional and teaching materials 
(except apparatus); plastic materials forsheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers’ type,; printing blocks 

األخرى والمطبوعات  ورق والمدنجات المصنوعه من هذه المواد التي لم تدرج في الفنات

الالصقة ألغراض القرطاسية أو المنزلية  واد تجليد الكتب والصور والقرطاسية والموادوم
واآلالت الكاتبة والمستلز مات المكتبية )باستثناء األثاث(  ومواد الفنانين الطالء والفرش

المدرجة في  التعليمية والتدريس )عدا األجهزة( والمواد البالستيكية للتغليف )غير والمواد

 رى( والطابعات والكليشيهات,فنات أخ

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 بمعزل عن العالمه والوصفية

 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: City Cinema company 
P.S.C 

 اسم طالب التسجيل: شركة سينما المدينة المساهمة الخاصة المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shemisani -rafiq athim st building 
1 second floor , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 amman -shemisani -

rafiq athim st building 1 second floor  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  

 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 167519 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167519 الصنف 
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EXTRA- LUX   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

adhesive tapes for stationery purposes  اشرطة الصقة الستعماالت القرطاسية 

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

Applicant Name: Issa al - Far & Partner Co- 
Petra Abrasives & Light 
Industries  

 اسم طالب التسجيل: الخفيفةالبترا للصنفرة والصناعات  -شركة عيسى الفار وشريكه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address -jordan Tla Ali, Amman - , P.O.Box: 807, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 807تالع العلي، عمان  ، ص.ب: 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 807 -11953 -jordan Tla Ali, 
Amman -  

ليغعنوان التب تالع العلي، عمان  11953 -807ص.ب    

Trademark 167408 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 167408 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

‘Leather goods and imitation leather goods, namely, animal 

skins, hides, bags and travelling bags, trunks, ‘suitcases, whips 
and harnesses, saddler, umbrellas and parasols: walking sticks 

الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمعنى بها جلود الحيوانات الخام أوالمدبوغة 

يرة والسياط وأطقم والحقائب والحقائب السفرية والصناديق والحقائب السفرية الصغ
 الحيوانات والسروج و المظالت والشماسي والعصي.

Date of 12/12/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2017  

Applicant Name: Tawny S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .تاوني اس 

Nationality     : URUGUAY جنسية الطالب االورغواي: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buenos Aires 484, Piso 2, Escritorio 10 - 

Montevideo, Uruguay 

مونتيفيديو،  - 10، ايسكريتوريو 2، بيسو 484بوينس آيرس 

 أوروغواي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

POSTCODE: 11814 -  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167444 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167444 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Luggage; carry-on bags; hard-sided and soft-sided carry-on 

bags; weekend bags; backpacks; shoulder bags; sports bags; 
tote bags; briefcases; compression bags; clutch bags; duffel 
bags; beach bags; hip packs; luggage inserts, namely, packing 

cubes; wallets, travel wallet; luggage tags; packable bags; 
travelling bags; wristlet bags; straps for luggage; shoe bags; 
leather binders for travel purposes; grooming organizer kits for 

travel; travel bag organizer inserts specially adapted to travel 
bags; toiletry bags sold empty; umbrellas; travel gift sets sold 
as a unit consisting primarily of pouches of textile, an eye mask, 

ear plugs, and a neck pillow; non-motorized portable collapsible 
luggage carts; travel toiletry kits composed of a toiletry bag and 
empty plastic transparent bottles; key cases; laundry bags; 

waterproof bags; waterproof bags for phones; RFID wallets. 

األمتعة ، الحقائب المحمولة، الحقائب المحمولة على الوجهين اللين والصلب ، حقائب عطلة 

نهاية األسبوع، حقائب الظهر، حقائب الكتف، الحقائب الرياضية، حقائب يد كبيرة للتسوق ، 
األوراق، حقائب الضغط، حقائب اليد، حقائب من القماش الخشن، حقائب الشاطئ ،  حقائب

حزم الورك، ملحقات األمتعة ، أي، مكعبات التعبئة ، المحافظ ، محفظة السفر ، بطاقات 

األمتعة ، حقائب قابلة للتعبئة، حقائب السفر، حقائب المعصم، أشرطة لألمتعة، حقائب األحذية 
ية ألغراض السفر ،مجموعات منظم التبرج للسفر ،إضافات منظم حقيبة ، المجلدات الجلد

السفر مهيئ خصيًصا لحقائب السفر ، حقائب الزينة تباع فارغة، المظالت، مجموعات هدايا 

السفر تُباع كوحدة تتكون أساًسا من أكياس من القماش وقناع للعين وسدادات لألذن ووسادة 
ي محمولة بدون محركات ، مجموعات أدوات الزينة للسفر للرقبة ، عربات أمتعة قابلة للط

تتكون من حقيبة أدوات للزينة وزجاجات بالستيكية شفافة فارغة ، حافظات المفاتيح، حقائب 

الغسيل، حقائب ضد الماء، حقائب ضد الماء للهواتف ، محافظ تحديد الهوية بموجات الراديو 
RFID 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,666 
Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88/536,666رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403مينيسوتا  نيكوليت مول، مينيابوليس، 1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167189 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167189 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trunks, travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks; 
bags, shoulder bags, handbags, boston bags, waist packs, sling 

bags for carrying infants, leather and canvas shopping bags, 
duffle bags, tote bags, clutch bags, evening handbags, wallets, 
purses, leather credit card cases, leather business card cases, 

briefcases, attachè cases, pouches of leather, school bags, 
satchels, suitcases, garment bags for travel, key cases, 
backpacks, rucksacks, vanity cases sold empty, carry-on bags, 

wheeled bags, beach bags. 

صناديق وحقائب السفر والمظالت والشماسي وعصي المشي، الحقائب وحقائب الكتف 
وحقائب اليد وحقائب نسائية اسطوانية وحقائب الخصر وحقائب بحبال لحمل الرضع وحقائب 

التسوق الجلدية والقماشية وحقائب اسطوانية كبيرة مصنوعة من القماس وحقائب )أكياس( 
يد نسائية صغيرة وحقائب يد نسائية للسهرات ومحافظ ومحافظ نسائية قماشية كبيرة وحقائب 

ومحافظ بطاقة ائتمان جلدية ومحافظ بطاقات عمل جلدية وحقائب اوراق وحقائب عمل جلدية 

)أكياس جلدية( وحقائب بجيوب جلدية وحقائب مدرسية وحقائب كتف جلدية وحقائب سفر 
ب الظهر وحقائب قماشية تحمل على الظهر وحقائب مالبس للسفر ومحافظ مفاتيح  وحقائ

 وحقائب مستحضرات التجميل تباع فارغة وحقائب محمولة وحقائب بعجالت وحقائب الشاطئ.

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Salvatore Ferragamo 
S.p.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .بي .سلفاتوري فيراجامو اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via dei Tornabuoni 2, Firenze - Italy  عنوان طالب التسجيل  ايطاليا -، فرينز 2فيا دي تورنابوني 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب غزالة للملكية الفكريةأبو  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167549 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167549 الصنف 
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   Xiaomi 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather, unworked or semi-worked; Bags; Travelling trunks; 
School satchels; Trunks [luggage]; Trimmings of leather for 

furniture ;Leather straps ;Umbrellas ;Walking sticks ;Animal 
harnesses ; Shopping bags ;Clothing for pets,.  

جلد، غير مدبوغ أو شبه مدبوغ؛ أكياس؛ صناديق السيارة الخاصةبالسفر؛ الحقائب 
السيارة ]األمتعة[؛ زركشة الجلود لألثاث؛ االحزمة الجلدية؛ المظالت؛ المدرسية؛ صناديق 

 ,.التسوق؛ مالبس للحيوانات االليفةأكياس عصي المشي؛أطقم خاصة بالحيوانات؛ 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .إنك شاومي 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167500 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167500 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Leather ,unworked or semi-worked ; Bags; Travelling trunks; 
School satchels; Trunks [luggage]; Trimmings of leather for 

furniture ;Leather straps ;Umbrellas ;Walking sticks ;Animal 

harnesses ; Shopping bags ;Clothing for pets  

شبه مدبوغ؛ أكياس؛ صناديق السيارة الخاصة بالسفر؛ الحقائب  جلد، غير مدبوغ أو
السيارة ]األمتعة[؛ زركشة الجلود لألثاث؛ االحزمة الجلدية؛ المظالت؛ المدرسية؛ صناديق 

 .أكياس التسوق؛ مالبس للحيوانات االليفةعصي المشي؛أطقم خاصة بالحيوانات؛ 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2سيتي شوبينغ مول ، رينبو 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167505 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 167505 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

, Angle irons - not of metal , Blinds outdoor ] - not of metal and 

not of textile Branching pipes - not of metal , Building materials 
- not of metal , Buildings transportable - not of metal , Casement 
windows - not of metal , Ceilings - not of , Columns ( 

Advertisement - - not of metal , Coverings , not of metal - for 
blading , Door casings - not of metal , Door frames - not of metal 
, Door panels not of meta , Doors - not of metal , Drain pipes - 

not of metal , Fences - not of metal , Jalousies - not of metal , 
Latticework - not of metal , Pipes ( Water - - ) not of metal , Water 
- pipes - not of meta , Window frames - not of metal , Windows 

not of metal 

يج ، دعامات زاوية غير معدنية ، ستائر ) خارجية ( ، غيرمعدنية وغير مصنوعة من النس

مواسير متفرعة غير معدنية مواد غير معدنية للبناء ، مباني متنقلة غير معدنية ، نوافذ 
إطارية غير معدنية ، أسقف غير معدنية ، أعمدة غير معدنية لإلعالنات ، أطر غير معدنية 

لألبواب ، أطر غير معدنية الألبواب ، الواح إطارية غير معدنية لألبواب ، أبواب غير معدنية 

، مواسير تصريف غير معدنية ، سياجات غير معدنية ، مواسير ماء غير معدنية ، اباجورات 
غير معدنية ، شباك غير معدنية ، مواسير ماء غير معدنية ، اطر غير معدنية للنوافذ ، نوافذ 

 غير معدنية

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: company "mohammad 
Awni" Hijazi co  

 اسم طالب التسجيل: حجازي وشركاه  "محمد عوني "شركة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -king Abdullah Al  hussein street , 
P.O.Box: 5749, 11953 

عمان شارع الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين   ، -العاصمة 
 11953, 5749ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5749 -11953 Amman -king 

Abdullah Al  hussein street  

عمان شارع الملك عبد هللا -العاصمة  11953 -5749ص.ب  

 الثاني ابن الحسين 

ليغعنوان التب  

Trademark 167275 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 167275 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Furniture, namely, furniture for kitchens and modular kitchens, 

furniture for living rooms and modular living rooms, modular 
furniture, namely, cupboards, cabinets for bowls and dishes, 
wall units, wall cupboards, cupboards with dish drainers inside, 

tables, chairs, stools, benches, storage racks, shelves, 
wardrobes, coat hangers, chests of drawers, tea trolleys and 
dinner wagons; furniture for bathrooms, namely, bathroom 

cabinets, shelves, stools; fixed towel dispensers, not of metal, 
bins, not of metal, clothes hooks not of metal; mirrors, 

األثاث وتحديدا: أثاث المطابخ والمطابخ النمطية وأثاث غرف المعيشة وغرف المعيشة 

النمطية واألثاث النمطي وتحديدا: الخزائن الصغيرة وخزائن للصحون والزبادي ووحدات 
ت والكراسي والكراسي الطويلة الحائط وخزائن الحائط وخزائن مع مصافي بداخلها والطاوال

والمقاعد ورفوف التخزين والرفوف وخزائن المالبس وعالقات المعاطف ووحدات األدراج 

وعربات الشاي وعربات العشاء؛ أثاث الحمامات وتحديدا: خزائن الحمامات والرفوف 
ة وعالقات والكراسي الطويلة؛ موزعات المناديل الثابتة غير المعدنية والصناديق غير المعدني

 المالبس غير المعدنية؛ المرايا,

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Scavolini S.p.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بيه  .سكافوليني اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Risara, 60/70  74/78, I-64025 

Montelabbate (PS), Italy 

مونتيالبات )بيه  64025-، آي74/78 60/70فيا ريسارا، 

 اس(، ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167391 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167391 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture fittings; Hinges, in particular furniture hinges; Drawer 
slides; Touch-latch fittings; Fittings for fastening front screens 

to drawers; Fittings for cupboard inserts which may be pulled 
out; Fittings for furniture flaps; Fittings for sliding doors; 
Guides for sliding doors; Fittings for folding doors; Fittings for 

folding sliding doors; Guides for folding sliding doors; Fittings 
for household appliances, in particular refrigerating cabinets, 
cooking stoves, dishwashers, dryers; Fittings for movable 
furniture fronts; Fittings for partitions; Dowels; Locking devices, 

in particular for drawers, pull-out cabinet inserts, movable 
furniture fronts, partitions, furniture flaps, furniture doors, 
cabinet doors; Adjustable arms, in particular for furniture flaps, 

cabinet doors, movable furniture fronts, partitions, pull-out 
cabinet inserts, drawers, furniture doors; Cabinet mounts; 
Brackets for assembling furniture and furniture parts; Locks; All 

the aforesaid goods wholly or mainly of plastic; Furniture, in 
particular kitchen furniture; Cabinets, in particular wall cabinets 
and corner cabinets for kitchens; Furniture parts, in particular 

drawers and drawer parts; Furniture doors and furniture flaps; 
Furniture fronts, in particular movable furniture fronts; Room 
dividers; Sliding doors, folding doors and folding sliding doors 

for furniture; Side walls and rear walls for furniture; Side walls 
and rear walls for drawers; Partitions and compartments for 
drawers; Inserts for drawers, in particular cutlery inserts; 

Drawer frames; Parts for drawer side walls; Racks; Mounting 
frames designed for the assembly of furniture and furniture 
parts;, 

ت األثاث؛ سكك الجوارير؛ تركيبات لوازم المفروشات؛ المفصالت، وخصوصا مفصال
المزالجات؛ التركيبات لتثبيت الواجهات األمامية للجوارير؛ التركيبات الداخلية للخزائن التي 

من الممكن سحبها إلى الخارج؛ التركيبات لألبواب األرضية لألثاث؛ التركيبات لألبواب 
لقابلة للطي؛ التركيبات لألبواب المنزلقة؛ الموجهات لألبواب المنزلقة؛ التركيبات لألبواب ا

المنزلقة القابلة للطي؛ الموجهات لألبواب المنزلقة القابلة للطي؛ التركيبات ألدوات 

االستعماالت المنزلية، وخصوصا خزائن التبريد ومواقد الطهي وغساالت الصحون 
ألوتاد؛ أجهزة والمجففات؛ التركيبات لمقدمات األثاث المتحركة؛ التركيبات للقواطع الفاصلة؛ ا

اإلقفال، وخصوصا للجوارير و األجزاء الداخلية القابلة للسحب للخزائن ومقدمات األثاث 
المتحركة والحواجز واألبواب السفلية لألثاث وأبواب األثاث وأبواب الخزائن؛ األذرع القابلة 

ركة للتعديل، وخصوصا لألبواب السفلية لألثاث وأبواب الخزائن ومقدمات األثاث المتح
والحواجز واألجزاء الداخلية القابلة للسحب للخزائن واألدراج وأبواب األثاث؛ حماالت 

الخزائن؛ الدعامات لتجميع األثاث وقطع األثاث؛ االقفال؛ جميع البضائع المذكورة سابقا 

بكونها بشكل كامل أو رئيسي من البالستيك؛ األثاث، وخصوصا أثاث المطابخ؛ الخزائن، 
الحائط وخزائن الزاوية للمطابخ؛ أجزاء األثاث، وخصوصا الجوارير  وخصوصا خزائن

وأجزاء الجوارير؛ أبواب األثاث والخزائن السفلية لألثاث؛ مقدمات األثاث، وخصوصا مقدمات 

األثاث المتحركة؛ فواصل الغرف؛ أبواب جرارة واألبواب السفلية واألبواب السفلية القابلة 
لقة والجدران الخلفية لألثاث؛ الجدران المنزلقة والجدران الخلفية للطي لألثاث؛ الجدران المنز

للجوارير؛ المقسمات والمفصالت للجوارير؛ األجزاء الداخلية للجوارير، وخصوصا األجزاء 

الداخلية للفضيات؛ إطارات الجوارير؛ أجزاء الجدران المنزلقة للجوارير؛ شماعات المالبس؛ 
 األثاث وأجزاء األثاث؛, إطارات التركيب المعدة لتجميع

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Julius Blum GmbH اسم طالب التسجيل: جوليوس بالم جي أم بي أتش 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriestrasse 1, 6973 Hochst, Austria  عنوان طالب التسجيل  هوكست، النمسا 6973، 1انداستريشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167354 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167354 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Neck pillow, wearable travel pillow; non-metal luggage locks; 

clothes hangers 

 وسادة الرقبة ، وسادة السفر يمكن ارتداؤها ،أقفال األمتعة غير المعدنية،شماعات المالبس.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,700 

Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/536,700رقم االدعاء: 

 25/07/2019االدعاء:  تاريخ

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 االمريكيةالواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167190 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 167190 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

FLasks,glasswara,tableware,the coasters (placed under cups) 

are not made of paper or textiles,bottle openers,glass drinking 
cups 

القوارير، االواني الزجاجية ،صحون المائدة، الوقايات )التي توضع تحت االكواب (غير 

 المصنوعة من الورق او المنسوجات ،فتحات القوارير، اكواب شرب زجاجية 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners exclusive right to use words (Jordan river) if used 
separately from the mark 

 Jordanالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق بإستعمال الكلمة )
river.اذا وردت بمعزل عن العالمة) 

 

Date of 07/09/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/09/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co .   اسم طالب التسجيل: شركة معامل النسر للتقطير 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 

P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء

 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi al -tal St. 
Jordan 

شارع الشهيد وصفي التل  -الزرقا ء 13110 -4ص.ب  
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167243 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167243 الصنف 
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   DUPIBASE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Containers, self-refrigerating container, storage box for storage 
of pharmaceutical products., 

 الحافظات والحافظات ذاتية التبريد وصناديق التخزين لتخزين المنتجات الصيدالنية,

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 4510306 
Claim Date: 21/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 4510306رقم االدعاء: 
 21/12/2018االدعاء:  تاريخ

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  16/05/2019  

Applicant Name: SANOFI 
BIOTECHNOLOGY 

 اسم طالب التسجيل: سانوفي بيوتيكنولوجي

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 54, rue La Boétie 75008 Paris, France 54 ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008، رو ال بويتي 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167362 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167362 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frying pans; Domestic glassware (including cups, plates, pots 

and jars); Ceramics for household purposes ;Crystal art craft ;
Insulated bottles ;Deodorizing apparatus for personal use ;

Incense burners; Combs; Brushes; Material for brush-making; 

Toothbrushes, electric; Heads for electric toothbrushes ;
Toothpicks ;C osmetic utensils; Thermally insulated containers 

for food; Cleaning instruments ,hand-operated ;Glass ,

unworked or semi-worked ,except building glass ;Mangers for 
animals; Indoor terrariums [plant cultivation]; Electric devices 
for attracting and killing insects ;Utensils for household 

purposes ;Works of art of porcelain ,ceramic ,earthenware ,
terra-cotta or glass ;Drinking cups ;Toothbrushes,.  

ألواني الزجاجية المنزلية )بما في ذلك الكؤوس واألطباق واألواني واألكواب( ؛ أواني القلي؛ ا

لألغراض المنزلية؛ صنعةفنيةللكريستال؛قوارير عازلة للحرارة؛ جهاز إزالة الروائح سيراميك 
الشخصي؛ حارقات البخور؛ أمشاط؛ فرش؛ مواد لصنع الفرشاة؛ فرشاة الكريهة لالستخدام 

األسنان الكهربائية؛ المسواك؛ أواني الزينة؛ حاويات ة؛ رؤوس لفرشاة األسنان الكهربائي

زجاج، غير مصنع أو شبه مصنع معزولة حرارياً لألغذية؛ أدوات التنظيف، تعمل باليد؛ 
النباتات[؛ األجهزة بخالف زجاج البناء؛ معالف للحيوانات؛ مرابي حيوانات داخلية ]زراعة 

ت؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أعمال فنية من البورسلين الكهربائية لجذب وقتل الحشرا

 ,.والسيراميك واألواني الفخارية وتراسوتا أو الزجاج؛ أكواب الشرب؛ فرشاة األسنان

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

تشاينا ريسورسز، أوف  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الصحيح للملكية الفكريةالخيار  
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167488 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167488 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frying pans ;Domestic glassware (including cups ,plates ,pots 
and jars) ;Ceramics for household purposes ;Crystal art craft ;

Insulated bottles ;Deodorizing apparatus for personal use ;

Incense burners; Combs; Brushes; Material for brush-making; 
Toothbrushes, electric; Heads for electric toothbrushes ;

Toothpicks ;Cosmetic utensils ;Thermally insulated containers 

for food ;Cleaning instruments, hand-operated; Glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; Mangers for 
animals; Indoor terrariums [plant cultivation]; Electric devices 

for attracting and killing insects ;Utensils for household 
osespurp ;Works of art of porcelain ,ceramic ,earthenware ,

terra-cotta or glass ;Drinking cups ;Toothbrushes.  

أواني القلي؛ األواني الزجاجية المنزلية )بما في ذلك الكؤوس واألطباق واألواني واألكواب( ؛ 
للحرارة؛ جهاز إزالة لألغراض المنزلية؛ صنعة فنية للكريستال؛قوارير عازلة سيراميك 

الشخصي؛ حارقات البخور؛ أمشاط؛ فرش؛ مواد لصنع الفرشاة؛ الروائح الكريهة لالستخدام 

األسنان الكهربائية؛ المسواك؛ أواني الزينة؛ فرشاة األسنان الكهربائية؛ رؤوس لفرشاة 
أو شبه  زجاج، غير مصنعحاويات معزولة حرارياً لألغذية؛ أدوات التنظيف، تعمل باليد؛ 

النباتات[؛ مصنع بخالف زجاج البناء؛ معالف للحيوانات؛ مرابي حيوانات داخلية ]زراعة 

األجهزة الكهربائية لجذب وقتل الحشرات؛ أواني لألغراض المنزلية؛ أعمال فنية من 
والسيراميك واألواني الفخارية وتراسوتا أو الزجاج؛ أكواب الشرب؛ فرشاة البورسلين 

 .األسنان

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167507 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167507 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cleaning sponges   اسفنج جلي 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Ibrahim Mohammad 
Ibrahim al shalfawi  

 اسم طالب التسجيل: ابراهيم محمد ابراهيم الشلفاوي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -muqabllin , P.O.Box: 922789, 
11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 922789المقابلين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 922789 -11192 amman -

muqabllin  

ليغعنوان التب المقابلين -عمان  11192 -922789ص.ب    

Trademark 167272 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167272 الصنف 
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   xiaomi  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fabric; Gummed cloth, other than for stationery purposes; Wall 

hangings of textile; Felt; Towels of textile ;Household linen ;
Tablecloths ,not of paper; Door curtains; Fitted toilet lid covers 

of fabric ;Marabouts [cloth] ;Hada [traditional ceremonial or 

offering fabric made of silk] ;Flags of textile or plastic; Shrouds; 
Sleeping bags for babies., 

قماش؛ قماش الصق، بخالف المستعمل في األغراض المكتبية؛ عالقات الجدار من النسيج؛ 

 النسيج؛ المفروشات المنزلية؛ مفارش المائدة، وليس من الورق؛ ستائرلباد؛ مناشف من 
قماش المرابطون؛ هادا )نسيج من الحرير التقليدي الباب؛ غطاء المرحاض من القماش؛ 

 ,.أكياس النوم لألطفالخاص بالمناسبات(؛ أعالم النسيج أو البالستيك؛ أكفان؛ 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153 ص.بالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167487 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 167487 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fabric ;Gummed cloth ,other than for stationery purposes ;Wall 
hangings of textile ;Felt ;Towels of textile; Household linen; 

Tablecloths, not of paper; Door curtains; Fitted toilet lid covers 

of fabric ;Marabouts [cloth] ;Hada [traditional ceremonia l or 
offering fabric made of silk]; Flags of textile or plastic ;Shrouds ;
Sleeping bags for babies.  

قماش؛ قماش الصق، بخالف المستعمل في األغراض المكتبية؛ عالقات الجدار من النسيج؛ 
النسيج؛ المفروشات المنزلية؛ مفارش المائدة، وليس من الورق؛ ستائر لباد؛ مناشف من 

قماش المرابطون؛ هادا )نسيج من الحرير التقليدي الباب؛ غطاء المرحاض من القماش؛ 

 .أكياس النوم لألطفالم النسيج أو البالستيك؛ أكفان؛ خاص بالمناسبات(؛ أعال

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167506 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 167506 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

clothing (gulf abay) )االلبسة) عبايات خليجية شرعية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (silk)if used separately from the mark 

 التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )سيلك(

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 11/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/02/2019  

Applicant Name: Mahmoud Abed Alhakim 
Mahmoud Manasrah 

التسجيل:اسم طالب  محمود عبدالحكيم محمود مناصره  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/airport str, P.O.Box: 29, 11732 :عنوان طالب التسجيل  11732, 29عمان/ش المطار  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 29 -11732 amman/airport str   ليغعنوان التب عمان/ش المطار 11732 -29ص.ب  

Trademark 167312 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167312 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing’s, namely team jerseys, t-shirts, shorts, socks, pants, 
jogging pants, polos, sweaters, vests, jackets, waistcoats, wind 
vests, athletic clothing, baby clothing, baby cloth bibs, casual 

clothing, children’s clothing, sports clothing, nightwear, 
scarves, ties, bow ties, gloves, bras, sports bras, athletic 
footwear, namely sports footwear, children’s footwear, casual 

footwear, tips for footwear, headgear, namely caps. 

األلبسة، تحديدا: قمصان األفرقة والقمصان ذات األكمام القصيرة والسراويل القصيرة 
والجوارب والسراويل وسراويل الجري وقمصان البولو والكنزات والسترات بدون أكمام  

والسترات والستر بدون أكمام وسترات بدون أكمام مقاومة الرياح والمالبس الخاصة 

ين وألبسة األطفال الرّضع وصدارات األطفال القماشية والمالبس غير الرسمية بالرياضي
ومالبس األطفال ومالبس الرياضة ومالبس النوم واألوشحة وربطات العنق وربطات العنق 

على شكل وردة والقفازات وحماالت الصدر وحماالت الصدر الرياضية وألبسة القدم 

اضية وألبسة القدم لألطفال وألبسة القدم لغير االستخدام الرياضية، تحديدا: ألبسة القدم الري
 الرسمي والقطع األمامية لألحذية وأغطية الرأس، تحديدا: الطواقي

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in ochre, yellow, blue, garnet, red, white and black color. 
according to the print filed with the application. 

اشتراطات خاصة: تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر المائل للبني واألصفر 

واألزرق واألحمر الفاتح واألحمر واألبيض واألسود. وذلك بموجب النموذج المودع مع 
 الطلب.

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: FUTBOL CLUB 
BARCELONA 

 اسم طالب التسجيل: فوتبول كلوب بارثيلونا

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AVDA.ARISTIDES MAILLOL,S/N 08028 - 
BARCELONA, Spain 

 – 08028ايه في دي ايه. اريستيدس ميلول، اس/ان  
 برشلونه، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167211 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167211 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shoes, Sport shoes, Beach shoes, Half-boots, Football shoes, 
Sandals, Gaiters ,Slippers ,Bath slippers ,Wooden shoes ,Boots.  

أحذية، أحذية رياضية، أحذية الشاطئ، أحذية نصفية، أحذية لكرة القدم، صنادل، جراميق،  
 رقبة.شباشب استحمام، أحذية خشبية، أحذية ذات شباشب،  

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: ADDA FOOTWEAR 
(THAILAND) CO., LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.كو )تايالند(أدا فوتوير 

Nationality     : THAILAND جنسية الطالب تايالند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 45 Prayamonthaturajsripichit Alley ,
Khlong Bang Bon Sub-District, Bang Bon 

District ,Bangkok Metropolis 10150 

Thailand  

-سببرايامونتهاتوراجسريبيشيت ألي، كهلونغ بانغ بون  45
 10150ميتروبوليس ديستريكت، بانغ بون ديستريكت، بانكوك 

 تايالند 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب للملكية الفكريةالخيار الصحيح  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167235 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167235 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Shoes, Sport shoes, Beach shoes, Half-boots, Football shoes, 
Sandals, Gaiters ,Slippers ,Bath slippers , Wooden shoes, Boots. 

أحذية، أحذية رياضية، أحذية الشاطئ، أحذية نصفية، أحذية لكرة القدم، صنادل، جراميق،  
 استحمام، أحذية خشبية، أحذية ذات رقبة.شباشب شباشب،  

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: ADDA FOOTWEAR 
(THAILAND) CO., LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.كو)تايالند(أدا فوتوير 

Nationality     : THAILAND جنسية الطالب تايالند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 45 Prayamonthaturajsripichit Alley, 
Khlong Bang Bon Sub-District, Bang Bon 

District ,Bangkok Metropolis 10150 

Thailand  

-برايامونتهاتوراجسريبيشيت ألي، كهلونغ بانغ بون سب 45
 10150ميتروبوليس ديستريكت، بانغ بون ديستريكت، بانكوك 

 تايالند 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167233 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167233 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shoes, Sport shoes, Beach shoes, Half-boots, Football shoes, 
Sandals, Gaiters ,Slippers ,Bath slippers ,Wooden shoes ,Boots.  

صنادل، جراميق،   أحذية، أحذية رياضية، أحذية الشاطئ، أحذية نصفية، أحذية لكرة القدم،
 شباشب استحمام، أحذية خشبية، أحذية ذات رقبة.شباشب،  

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: ADDA FOOTWEAR 
(THAILAND) CO., LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.كو )تايالند(أدا فوتوير 

Nationality     : THAILAND جنسية الطالب تايالند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 45 Prayamonthaturajsripichit Alley ,
Khlong Bang Bon Sub-District ,Bang Bon 

District ,Bangkok Metropolis 10150 

Thailand  

-برايامونتهاتوراجسريبيشيت ألي، كهلونغ بانغ بون سب 45
 10150ميتروبوليس ديستريكت، بانغ بون ديستريكت، بانكوك 

 تايالند 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167234 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  167234 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothes, men’s wear, women’s wear, kids’ wear, shoes , boots , 
headgear, foot wear 

المالبس ، المالبس الرجالية، المالبس النسائية، مالبس االطفال ، االحذية ، االبواط، اغطية 
 الراس، اغطية القدم

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Saed Mahmoud Eid Jabas اسم طالب التسجيل: سائد محمود عيد جعباص 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Tlaa Ali , AL Sultan Marketing 

Street, P.O. Box 1536, 11947 Amman.,  

،  1536عمان، تالع العلي ، شارع سوق السلطان ، ص.ب. 

 عمان  ،  11947

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الفكرية الخيار الصحيح للملكية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167592 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167592 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothes, men’s wear, women’s wear, kids’ wear, shoes , boots , 

headgear, foot wear 

المالبس ، المالبس الرجالية، المالبس النسائية، مالبس االطفال ، االحذية ، االبواط، اغطية 

 الراس، اغطية القدم

Disclaimer: The registration of this trademark does not give its 
owner the exclusive rights to use the word Garanti if appeared 

apart from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق في استخدام كلمة جرانتي اذا 
 ةما وردت بمعزل عن العالم

 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  21/07/2019  

Applicant Name: Mahmoud Saed Mahmoud  
Jabas 

 اسم طالب التسجيل: محمود سائد محمود جعباص

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Tlaa Ali , AL Sultan Marketing 
Street, P.O. Box 1536, 11947 Amman,  

،  1536عمان، تالع العلي ، شارع سوق السلطان ، ص.ب. 
 عمان  ،  11947

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167593 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  167593 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ascots; Belts [clothing]; Boas [necklets]; Boots; Caps 
[headwear]; Clothing; Clothing for gymnastics; Clothing of 

imitations of leather; Clothing of leather; Coats; Coats (Top –); 
Collars [clothing]; Girdles; Gloves [clothing]; Hats; Hats (Paper -
) [clothing]; Hosiery; Jackets [clothing]; Jackets (Stuff –) 

[clothing]; Jerseys [clothing]; Neckties; Petticoats; Ready-made 
clothing; Shawls; Shields (Dress –); Shirt fronts; Shirt yokes; 
Shirts; Shoes; Shoulder wraps; Stockings; Suits; Tee-shirts; 
Scarfs; Abaya; Dresses; Djellabas; Caftan; Dishdasha; Kids 

Clothing; Caps. 

]مالبس[، أوشحة للرقبة من فرو أو ريش أو األسكتة ]عقدة رقبة عريضة الطرف[، األحزمة 
نسيج رقيق، أحذية عالية الرقبة، قبعات ]لباس للرأس[، المالبس، مالبس رياضية، مالبس 

من الجلود المقلدة، مالبس من الجلود، معاطف، سترات )سترات علوية(، ياقات ]مالبس[، 
، جوارب، سترات أحزمة، قفازات ]مالبس[، قبعات، قبعات )قبعات من ورق( ]مالبس[

]مالبس[، سترات )سترات من النسيج الصوفي( ]مالبس[، قمصان محبوكة من الصوف أو 

الحرير ]مالبس[، ربطات العنق، تنورة، مالبس جاهزة، الشاالت، الدرع ]الترس[ مالبس، 
القطع األمامية من القميص، ياقات القميص ]أجزاء الثوب تطوق العنق والكتفين[، القمصان، 

ية، معاطف للكتف، جوارب، بدل، قمصان قصيرة األكمام ]تي شيرت[، شاالت، عبايات، األحذ
 فساتين، جالبيب، قفطان، دشداشة، مالبس أطفال، طواقي )قبعات(.

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

Applicant Name: Future Intl Co for 
Invistment & Development 

 اسم طالب التسجيل: المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، األردن  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167196 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167196 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sleep masks; slippers; shoes; socks; money belts; headwear. .أقنعة النوم ، نعال، أحذية، جوارب، أحزمة المال، أغطية الرأس 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,700 
Claim Date: 25/07/2019 

 USبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 

 88/536,700رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167183 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167183 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pullovers; cardigans; sweaters; jerseys; jumpers; jackets; sweat 
shirts; parkas; bathing suits; swimwear; pareos; blouses; 
shirts; polo shirts; trousers; jeans; waistcoats; blazers; skirts; 

bermuda shorts; shorts; T-shirts; boleros; dresses; women's 
dresses; men's suits; women's suits; evening dresses; wedding 
dresses; wedding suits; cocktail dresses; smoking jackets; 

tuxedos; coats; blousons; half coats; raincoats; anoraks; down 
jackets; overcoats; fur coats; fur jackets; tracksuits; overalls; 
underwear; bathrobes; camisoles; vests; pants; boxer shorts; 

negligees; brassieres; night gowns; pajamas; dressing gowns; 
hosiery and panty-hoses; tights; stockings; socks; leg warmers; 
leggings (trousers); capes; ponchos; sashes for wear; shawls; 

scarves; neckties; foulards as clothing; bandanas; bow ties; 
pocket squares; neckerchiefs; gloves as clothing; belts for 
clothing; braces for clothing; shoes; rain shoes; rain boots; 

gymnastic shoes; sneakers; boots; half-boots; sandals; flip-
flops; slippers; clogs; hats; caps as headwear. 

ت )سترات سميكة(، قمصان صوفية، السترات الصوفية، سترات صوفية مفتوحة، البلوزا
سترات، جاكيتات، قمصان قطنية )ثقيلة/سميكة(، سترات بقبعة ذات فرو، بدالت سباحة، 

مالبس سباحة، مالبس سباحة تلف على الجسم، البلوزات )قمصان بدون أزرار(، القمصان، 

البدالت،  قمصان البولو )ذات الياقة(، البناطيل )السراويل(، جينز، الصدريات، جاكيتات
التنانير، شورتات برمودا )سراويل قصيرة الساق(، السراويل القصيرة، القمصان قصيرة 

شيرت(، السترات الفضفاضة، فساتين، فساتين نسائية، بدالت رجالية، بدالت  -األكمام )تي

نسائية، فساتين السهرة، فساتين زفاف، بدالت الزفاف، فساتين سهرات قصيرة، سترات 
ة رجالية، البدالت الرسمية )توكسيدو(، المعاطف، السترات )الجاكيتات( رسمية مزركش

القصيرة، معاطف بدون اكمام والمعاطف القصيرة، معاطف للمطر، معاطف بدون ازرار )مع 

قبعة وواقية من المطر(، سترات منفوخة، المعاطف العلوية، معاطف الفرو، جاكيتات من 
الكامل(، ثياب داخلية، ارواب حمام، قمصان داخلية الفرو، بدالت رياضية، وزرة )اللباس 

نسائية، سترات بدون أكمام، بناطيل )سراويل(، شورتات داخلية رجالية، الجالبيب، حماالت 

الصدر، فساتين ليلية، بيجامات )مالبس النوم(، فساتين السهرات، الجوارب الشفافة النسائية 
الضيقة النسائية، الجوارب الطويلة، الجوارب،  الجوارب الشفافة النسائية الطويلة، البناطيل

جوارب لتدفئة القدمين، بناطيل ضيقة )بنطلون(، الطواقي )القبعات(، العباءات القصيرة التي 

تغطي الجزء العلوي من الجسم(، الزنانير للمالبس، الشاالت، األوشحة، ربطات العنق، 
ل الجيب، مناديل حول الرقبه، االوشحة كمالبس، عصبات، ربطات  العنق القوسية، مندي

قفازات كمالبس، أحزمة للمالبس، حماالت للمالبس، أحذية؛، أحذية المطر، ابواط المطر، 

أحذية الجمباز، أحذية رياضية، االبواط، ابواط قصيرة الرقبة، الصنادل؛ الشباشب، النعال 
 واألخفاف، القباقيب؛ القبعات، قبعات كأغطية للرأس.

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Salvatore Ferragamo 
S.p.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .بي .سلفاتوري فيراجامو اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via dei Tornabuoni 2, Firenze - Italy  عنوان طالب التسجيل  ايطاليا -، فرينز 2فيا دي تورنابوني 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167550 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167550 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; Hats; Socks; Scarfs; Gloves; Footwear [other than 
special footwear for the sports]., 

ألبسة القدم المالبس؛ القبعات ؛ الجوارب ؛ األوشحة؛ القفازات؛ ألبسة القدم )عدا عن 
 المخصصة للرياضة(.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167484 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167484 الصنف 



239 

 

 

   xiaomi  

   
 
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Clothing ;Tee-shirts ;Shoes ;Hats ;Hosiery ;Gloves [clothing] ;
Scarfs ;Neckties ;Girdles ; Chasubles; Sashes for wear; Shower 

caps; Sleep masks; Hairdressing capes; Layettes [clothing]; 
Bathing suits ;Raincoats ;Masquerade costumes,  

شيرتات؛ أحذية؛ قبعات؛ جوارب؛ قفازات ]مالبس[؛ وشاحات صدرية؛ ربطات مالبس؛ تي 
بدالت صدرية؛ وشاحات ملبوسة؛ قبعات االستحمام؛ أقنعة النوم؛قبعات العنق؛ أحزمة؛ 

للطفل حديث الوالدة؛ بدلة سباحة؛ معطف واق من لتصفيف الشعر؛ مالبس و اكسسوارت 
 ,.المطر، ازياء تنكرية

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2شوبينغ مول ، رينبو سيتي 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167489 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167489 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clothing;  Tee-shirts; Shoes; Hats; Hosiery; Gloves [clothing]; 
Scarfs; Neckties; Girdles; Chasubles ;Sashes for wear ;Shower 

caps ;Sleep masks ;Hairdressing capes ;Layettes [clothing] ;

Bathing suits; Raincoats; Masquerade costumes. 

مالبس؛ تي شيرتات؛ أحذية؛ قبعات؛ جوارب؛ قفازات ]مالبس[؛ وشاحات صدرية؛ ربطات 
بدالت صدرية؛ وشاحات ملبوسة؛ قبعات االستحمام؛ أقنعة النوم؛قبعات العنق؛ أحزمة؛ 

للطفل حديث الوالدة؛ بدلة سباحة؛ معطف واق من لتصفيف الشعر؛ مالبس و اكسسوارت 

 ريةالمطر، ازياء تنك

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street , Haidian District, Beijing, China,  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167508 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 167508 الصنف 
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   LEGO Education SPIKE  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Games and playthings, in particular kits comprising 
construction building elements, all for designing, building and 

controlling motorized toys and educational products, resources 
and materials., 

المجموعات التي تتضمن عناصر بناء اإلنشاءات، وجميعها األلعاب وأدوات اللعب، وخصوصا 
من أجل التصميم والبناء والتحكم باأللعاب اآللية والمنتجات التعليمية والمصادر والمواد 

 التعليمية.,

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018017004 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 

 018017004رقم االدعاء: 
 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167357 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167357 الصنف 



242 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Playing cards and card games; bingo sets; magnetic board 

games for travel 

 ورق اللعب وألعاب الورق ، مجموعات البنغو، ألعاب األلواح المغناطيسية للسفر.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,711 

Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/536,711 رقم االدعاء:

 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403مينيسوتا  نيكوليت مول، مينيابوليس، 1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167184 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167184 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

toys*; apparatus for games; building blocks [toys]; draughts 
[games]; chess games; playing balls; machines for physical 
exercises; archery implements; hunting game calls; swimming 

pools [play articles]; appliances for gymnastics; protective 
paddings [parts of sports suits]; ice skates; body-training 
apparatus; ornaments for Christmas trees, except lights, 

candles and confectionery; fishing tackle; twirling batons. 

مى*؛ أجهزة لأللعاب؛ قوالب بناء ]لعب[؛ لعبة الداما؛ ألعاب شطرنج؛ ُكرات لعب؛ أجهزة دُ 
للتمارين البدنية؛ أدوات رماية؛ أدوات تقليد صوت الحيوانات للعبة الصيد؛ برك سباحة 
]أدوات لعب[؛ أدوات للرياضة البدنية؛ حشوات حماية ]أجزاء من المالبس الرياضية[؛ 

تدريب األجسام؛ زينة لشجر عيد الميالد ماعدا مواد اإلضاءة  زالجات جليد؛ أجهزة
 والحلويات؛ عدة صيد السمك؛ عصي دّوارة

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: BanBao Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.بان باو كو 

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Block 13-09, Jinyuan Industrial Area, 

Chaoshan Road, Shantou, Guangdong 
China 

شانتو، ، جينياون اندستلاير ايريا، تشوشان رود، 09-13بلوك 

 جوانجدونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167431 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167431 الصنف 
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   xiaomi   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games; Remote-controlled toy vehicles; Children Bicycle (not of 
transportation facility); Drones [toys] ;Toy robots ;Building 

blocks [toys] ;Stuffed toy animals ;Scooters [toys] ;Playing 

cards ; Balls for games ;Exercise treadmills ;Bows for archery ;
Machines for physical exercises ;Hunting game calls; Swimming 

pools [play articles]; Plastic running tracks; Gloves for games; 

Roller skates ;Ornaments for Christmas trees ,except 
illumination articles and confectionery ;Rods for fishing; 

Twirling batons; Camouflage screens [sports articles]; Scratch 

cards for playing lottery games ;Swe atbands [sports articles]; 
Cheerleading pom-poms; Apparatus for games; Slides 

[playthings] ;ysTo ;Smart toys ;Chess.,  

ألعاب؛ لعبة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد؛ دراجة األطفال )وليس من وسائل النقل(؛ 
طيار ]اللعب[؛ لعبة الروبوتات؛ لعبة بناء اللبنات ]اللعب[؛ لعب عبارة عن طائرات بدون 

لأللعاب؛لعبة الطاحونة البخارية ]اللعب[؛ أوراق اللعب؛ كرات حيوانات محشوة؛ الدراجات 

للتمارين البدنية؛ لعب على شكل معدات تواصل لممارسة التمارين؛ لعبة أقواس الرماية؛ آالت 
)مماشي( للجري؛ قفازات لأللعاب؛ في لعب الصيد؛ لعب لحمامات السباحة؛ مساراتالبالستيك 

والحلويات؛ قضبان لصيد الواح التزحلق؛ الحلي ألشجار عيد الميالد، باستثناء مواد اإلضاءة 

اليانصيب؛ األسماك؛لعب الهراوات؛ شاشات التمويه ]مواد رياضية[؛ بطاقات خدش للعب 
العصابات ]ألعاب رياضية[؛ كرات التشجيع الزخرفية)بوم بومس(؛ جهاز لأللعاب؛ األلواح 

 المنزلقة ]اللعب[؛ ألعاب األطفال؛ ألعاب ذكية؛ شطرنج,

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  التسجيل:اسم طالب  .شاومي إنك  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street ,Haidian District ,Beijing ,China  

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167494 Class 28 28 التجاريةرقم العالمة  167494 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games; Remote-controlled toy vehicles; Children Bicycle (not of 
transportation facility); Drones [toys] ;Toy robots ;Building 

blocks [toys] ;Stuffed toy animals ;Scooters [toys] ;Playing 

cards ; Balls for games; Exercise treadmills; Bows for archery; 
Machines for physical exercises; Hunting game calls ;Swimming 

pools [play articles] ;Plastic running tracks ;Gloves for games ;

Roller skates ;Ornaments for Christmas trees ,except 
illumination articles and confectionery; Rods for fishing ;

Twirling batons ;Camouflage screens [sports articles] ;Scratch 

cards for playing lottery games ;Sweatbands [sports articles] ;
Cheerleading pom-poms ;Apparatus for games ;Slides 

[playthings] ;Toys ;Smart toys ;Chess.  

ألعاب؛ لعبة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد؛ دراجة األطفال )وليس من وسائل النقل(؛ 
طيار ]اللعب[؛ لعبة الروبوتات؛ لعبة بناء اللبنات ]اللعب[؛ لعب عبارة عن طائرات بدون 

البخارية ]اللعب[؛ أوراق اللعب؛ كرات لأللعاب؛لعبة الطاحونة حيوانات محشوة؛ الدراجات 

للتمارين البدنية؛ لعب على شكل معدات تواصل ارسة التمارين؛ لعبة أقواس الرماية؛ آالت لمم
)مماشي( للجري؛ قفازات لأللعاب؛ في لعب الصيد؛ لعب لحمامات السباحة؛ مساراتالبالستيك 

والحلويات؛ قضبان لصيد الواح التزحلق؛ الحلي ألشجار عيد الميالد، باستثناء مواد اإلضاءة 

اليانصيب؛ سماك؛لعب الهراوات؛ شاشات التمويه ]مواد رياضية[؛ بطاقات خدش للعب األ
العصابات ]ألعاب رياضية[؛ كرات التشجيع الزخرفية)بوم بومس(؛ جهاز لأللعاب؛ األلواح 

 .المنزلقة ]اللعب[؛ ألعاب األطفال؛ ألعاب ذكية؛ شطرنج

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل: .شاومي إنك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 

China Resources, No. 68, Qinghe Middle 
Street , Haidian District, Beijing, China 

أوف تشاينا ريسورسز،  2، رينبو سيتي شوبينغ مول 13فلور 

هايديان ديستريكت، بكين، ، كينغهي ميدل ستريت، 68نمبر. 
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153 ص.بالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167509 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 167509 الصنف 



246 

 

 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olive oil for food   زيت الزيتون للطعام 

Date of 07/09/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/09/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 167242 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167242 الصنف 
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   Bravo  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potato chips شيبس البطاطا 
 

Date of 09/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/08/2018  

Applicant Name: Al- Kemah Chips 
Company Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: شركة القمة لصناعة الشيبس

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hay Nazzal Amman Jordan 
 

 حي نزال، عمان
 االردن 

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   

- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  

رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 
11184  

ليغعنوان التب  

Trademark 167390 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  167390 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potato chips; potato crisps; ready to eat snack foods consisting 

primarily of potatoes and chips, nuts, nut products, seeds, 
fruits, vegetables or combinations thereof; legume-based 
snacks and spreads. 

رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتضّمن أساسا 

البذور والفواكه والخضار والخلطات على بطاطس والرقائق والمكسرات وُمنتَجات البندِق و
 المكونة منها؛ األغذية الخفيفة واألغذية القابلة للدهن التي أساسها البقوليات.

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: Frito-Lay Trading 
Company GmbH 

 اسم طالب التسجيل: لي تريدينغ كومباني جي ام بي اتش -فريتو 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Spitalgasse 2,  CH-3011 Bern, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  بيرن،  سويسرا 3011 -، سي اتش 2سبيتالجاسي 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167590 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167590 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

DATES تمور 

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

Applicant Name: Awad Alalawi Dates 
Trading Est/Awad Sameer 
Awad Alalawi  

 اسم طالب التسجيل: عوض سمير عوض العلوي  /مؤسسة عوض العلوي للتمور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address tlaa aly / almadinah almnawarah , 
P.O.Box: 4449, 11953 

, 4449تالع العلي / شارع المدينة المنورة   ، ص.ب:
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4449 -11953 tlaa aly / almadinah 
almnawarah  

ليغعنوان التب تالع العلي / شارع المدينة المنورة  11953 -4449ص.ب    

Trademark 167515 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167515 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

JAMEED جميد 

Date of 14/04/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Al Fursan  Al Rubaiah For 
Management And 
Investment  

 اسم طالب التسجيل: شركة الفرسان الرباعية لالدارة واالستثمار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Mafraq/  StreeZatary , P.O.Box: 841, 
25110 

 عنوان طالب التسجيل  25110, 841المفرق/ الزعتري شارع بغداد  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841 -25110 Al-Mafraq/  
StreeZatary  

ليغعنوان التب المفرق/ الزعتري شارع بغداد 25110 -841ص.ب    

Trademark 167409 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167409 الصنف 



251 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cooked Mortadella of chicken and turkey flavoured with olives, 
nuts, pepper sausages, beef made cooked Mortadella (salami), 
turkey and chicken luncheon, beef luncheon. 

مرتديال مطبوخة من لحوم الدجاج والديك الرومي بالزيتون والفستق الحلبي وبالفلفل 
وسوسج ونقانق، مرتديال مطبوخة من لحوم البقر)سالمي(، النشون ديك رومي ودجاج، 

 النشون بقري.

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Salwa Food Co. اسم طالب التسجيل: شركة السلوى لالستثمار والمنتوجات الغذائية المساهمة الخصوصية 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 172, Ramallah, West Bank, 

Palestine 

 عنوان طالب التسجيل  ، رام هللا، الضفة الغربية، فلسطين172ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167191 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167191 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved and 
canned meat, preserved, cooked and dried fruits and 
vegetables, compotes, jellies, jams, preserved and canned 

foods, pickles, dates, tahini, salts nuts, nuts and food appetizer 
of potatoes and vegetables, eggs, dairy and dairy products, 
butter, Margarine animal, cheese, milk, powdered milk, milk 

products, edible fats, edible oils and oils hydrogenated, 
vegetable butter and margarine 

اللحوم واالسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد، مستخرجات اللحوم، اللحوم المحفوظة 
الة بالسكر، الجيالتين والمعلبة، الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية والمح

والمربيات، االغذية المحفوظه والمعلبه، المخلالت والتمور والطحينة والموالح والمكسرات 

والمقبالت الغذائية من البطاطا والخضار، البيض، اللبن وغيره من منتجات االلبان والزبدة 
وم الصالحة والسمن الحيواني والجبنه والحليب والحليب المجفف ومشتقات الحليب والشح

 للتغذية، الزيوت وزيوت مهدرجة صالحة للتغذية، الزبدة النباتية ومارغرين

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: NORI MAHROSAH BIN 
MOHAMMAD NASER 

 اسم طالب التسجيل: نوري مهروسة بن محمد نصر

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Syria - Lathakia - New Industrial Zone  عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية الجديدة -الالذقية  -سوريا 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -

11814 Amman, King Abdullah II Street 

عمان،  11814 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167236 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167236 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

curd, milk products ُخثارة اللبن, منتجات حليب 

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

اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )جميد( التنازل: ان تسجيل هذه العالمة 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Al Mawas And His Partner 
Co 

التسجيل:اسم طالب  المواس وشريكه   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/wadi al rimam, P.O.Box: 1101, 
11910 

 عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان/وادي الرمم  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 167274 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167274 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Milk; Yogurt; milk products; dairy products; milk derivatives 
products; butter, cheese; flavored milk-based beverages; meat, 
poultry; jellies, jams, compotes;  preserved, dried, canned and 

cooked fruits and vegetables 

االلبان؛ منتجات مشتقات الحليب؛ الزبدة؛ الجبنه الحليب؛ اللبن؛ منتجات الحليب؛ منتجات 
بمختلف انواعها؛ مشروبات منكهة اساسها الحليب؛ اللحوم ولحوم الدواجن، هالم )جيلي( 
 ومربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، فواكه وخضراوات محفوظة ومطبوخة ومعلبة ومجففة

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Top Line Food Company 
(Mounir Fahmy Morcos & 
Partner) 

 اسم طالب التسجيل: )منير فهمى مرقس وشريكه(شركة توب الين فوود 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aboul Gheit, Al-Qanater Al-Khairiyah 
Road, Properties of Munir Fahmy Morcos, 

Al-Qanater Al- Khairiyah, Al-Kalyobiya, 
Egypt 

أبو الغيط طريق القناطر الخيريه، ملك منير فهمى مرقس، 
 القناطر الخيريه، القليوبيه، مصر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167440 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167440 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Foods and meals provided on board namely, meat, fish, poultry 
and game meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk and milk 

products, dairy products and cheese., 

الطعام والوجبات التي تقدم على متن الطائرات وخاصة اللحوم واالسماك والدواجن والصيد 
ومستخلصات اللحوم، الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة، الهالم 

 والحليب ومنتجات الحليب ومنتجات االلبان والجبن., )الجلو( ومربيات الفواكه والبيض

 

Date of 21/08/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Qatar Airways Group 
(Q.C.S.C) 

 اسم طالب التسجيل: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road P.O 
Box 22550, Doha, Qatar 

، 22550برج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار ص.ب 
 الدوحة، قطر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167319 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167319 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Poultry & eggs., ,.الدواجن والبيض 

Special condition:  Claiming white, golden & green colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االبيض والذهبي واالخضر 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: AL-Watania Poultry 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة دواجن الوطنية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Head Office, Buraidah, 51441, P.O. Box 
1679, Saudi Arabia 

العربية  ، المملكة1679، ص.ب 51441اإلدارة العامة، بريدة 
 السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167327 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167327 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Yoghurt , yogurt  ) لبن رائب ، لبن رائب ) زبادي 

Date of 16/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2019  

Applicant Name: Al-Nasim Food Industries 
.Co .Ltd  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة النسيم للصناعات الغذائية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-third circle -sixth floor , Zarka, 
P.O.Box: 35116, 11180 

الطابق السادس  ، الزرقاء  -الرياض سنتر -الدوار الثالث -عمان 
 11180, 35116، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 35116 -11180 Amman-third circle 

-sixth floor  

الرياض سنتر -الدوار الثالث -عمان  11180 -35116ص.ب  

 الطابق السادس -

ليغعنوان التب  

Trademark 167223 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167223 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potato crisps / potato chips, dates , prepared nuts, soup 
products, gel , custard , eggs, cream, boiled cheese, dried & 
(kamer aldin), dry yogurt,lives , poultry & game , extracts and 

prepared of , poultry, preserved, canned, dried & cooked fruits & 
vegetables, manufactured and frozen potato, gelatin and jams, 
canned food and pickles, yoghurt and other yoghurt products, 

butter ,cheeses, edible oils and fats, vegetable butter,products 
of , chickpeas , canned beans and legumes, tahini, milk, corded 
beef, luncheon meat,tuna, edible oils & butter — ghee. 

شرائح البطاطا / رقائق البطاطا ) شيبس البطاطا ( , التمور ؛ مكسرات محضرة ,ء منتجات 
البيض ., القشدة جبنة مغلية , قمر الدين ,الجميد ,الزيتون  2الشوربة , الجيلي ؛ الكاسترد 

مجمدة الدجاج والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد المحفوظة والمعلبة والمجففة وال

والمطهية البطاطا المصنعة والمجمدة والمبردة الجيالتين والمربيات , األغذية المحفوظة 
والمخلالت , اللبن وغيره من منتجات األلبان زبدة حيواني , جبنة , شحوم صالحة للتغذية , 

لحوم زبدة نباتية ,منتجات البقوليات المعلبة الطحينيّة ,الحليب واألسماك والسردين المعلب وال

 المعلبة والتونة والزيوت والسمنة .

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: Nest Food Agencies & 
Distribution Ltd  

 اسم طالب التسجيل: شركة عش الطعام للوكاالت التجارية والتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman swifiya ,  , P.O.Box: 852801, 11185 :عنوان طالب التسجيل  11185, 852801عمان ، الصويفية ،     ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 852650 -11185 Amman -al 

swefieh  

ليغعنوان التب الصويفية-عمان 11185 -852650ص.ب   

Trademark 167217 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167217 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

vegetable oils , jams , , pickles, preserved vegetables , canned 
meats , sardines , tuna , fish , chicken , milk and milk products 

jameed , eggs , tahina, potato chips , dates ,prepared nuts , 
raisins , preserved fruits, crystallized fruits and candy fruits  

زيوت نباتيه , مربيات , مخلالت, خضار محفوظه , لحوم معلبه , سردين , تونه , اسماك, 
دواجن , الحليب و غيره من منتجات االلبان الجميد , البيض , طحينه, شبس البطاطا, تمور , 

 مكسرات محضره , زبيب , فواكه محفوظه , فواكه مغطاه بالسكر و فواكه معلبه 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Miami general trading 
company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ميامي للتجاره العامه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / mecca str , P.O.Box: 110103, 
11110 

 عنوان طالب التسجيل  11110, 110103عمان/ ش مكه  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 110103 -11110 amman / mecca 

str  

ليغعنوان التب عمان/ ش مكه 11110 -110103ص.ب    

Trademark 167305 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167305 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Biscuits, Cakes, Candy, Caramels [candy], Chocolate, 
Cocoagrout Cookies, Sugar confectionery, gums 

البسكويت , الكعك المحلى , الحلويات الجيالتين , حلوى الكراميل , الشكوالته , الكاكاو ,  
 العلكة” منتجات الكيك ومنتجات الكاكاو , السكر للحويات 

Date of 22/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2018  

Applicant Name: Maha Ahmad Al.Jafaly 
food distribution system    

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة مها احمد الجفالي لتسويق المواد الغذائية 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The kingdom of Saudi Arabia - Jeddah , 
P.O.Box: 1775, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118 ,1775جدة   ، ص.ب: -المملكة العربية السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1775 -11118 Amman-Jabal 

Alwaibdeh 

ليغعنوان التب جبل اللويبدة -عمان 11118 -1775ص.ب    

Trademark 167411 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167411 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, iced coffee, Coffee-based beverages, Coffee substitutes  القهوة ، والقهوة الباردة ، والمشروبات التي أساسها القهوة ، و بدائل القهوة 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name : Extreme Company Grup 
Gida Turizm Petrol Insaat 
Kimya Ilac Dis Ticaret 

Ithalat Ihracat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Sirketi 

مجموعة شركات اكستريم لتجارة وصناعة واستيراد وتصدير والتجارة الخارجية 
 حدودةلألدوية والكيماويات واإلنشاءات والنفط والسياحة والغذائيات الم

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address : INCILI PINAR MAH. NAIL BILEN CAD. No 
: 5 IC KAPI No : 8 SEHITKAMIL / 
GAZIANTEP / TYRKIYE 

، شهيد كامل  /    5/8حي انجلي بينار ، شارع نايل بيالن ، رقم 
 تركيا –غازي عنتاب 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Nader Jamil Qumsieh   - P. O. Box 142025 

Amman 11814 - Jordan  

 - 11814عمان  142025ص. ب   -نادر جميل قمصية  

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 167334 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167334 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits (all types), cakes, 

Pasta, Macaroni, Noodles, instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 

Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, rice, tapioca, bread, pastry, 

treacle, salt, mustard, flour made from cereals, spices, Gravies, 
Honey. 

وجميع أنواع البسكويت والكيك الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( 

والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( 
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 

ل( ومنتجات الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التواب

العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة 
من غير منتجات الحليب وحلويات الفواكه المجمدة والحلويات المثلجة واألرز والتابيوكا 
والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب 

 ارات والصلصات )صلصات مرق اللحم( والعسل.والبه

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الغذائية ذالشركة العالمية للمواد 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167263 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167263 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Yeast, baking powder, leaven, ferments for pastes, bread 
improvers., 

 الخميرة ومسحوق الخبيز والخميرة وخمائر للعجين ومستحضرات تحسين الخبز,

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: LESAFFRE ET 
COMPAGNIE 

 اسم طالب التسجيل: ليسافر ايت كومباجني

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001، ري ايتيان مارسيل، 41

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167364 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167364 الصنف 



264 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 

Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 

frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 

(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn.
  

ته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك الشوكوال
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( 

سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 

لمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات الخبيز االخرى وتوابل السلطة وا
العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة 
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو 

صطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األ
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام 

)اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل 

 والفشار.

Special condition:  Claiming pink, blue & its' shades, white, 

black, red, green, yellow and hazel colors. 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الزهري واالزرق ودرجاته واالبيض واالسود 

 واالحمر واالخضر واالصفر والعسلي.

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (COTTON CANDY)as a one set if used 
separately from the mark 
 

 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 

(COTTON CANDYكوحدة واحدةبمعزل عن العالمه  ) 

 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167264 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167264 الصنف 
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   SUNBITES GOOD GROWS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ready-to-eat snack foods consisting primarily of grains, corn, 
cereal or combinations thereof, 

 أطعمة خفيفة جاهزة لألكل تتكون أساًسا من البذور أو الذرة أو الحبوب أو المزيج منها,

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  13/06/2019  

Applicant Name: PepsiCo, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيبسيكو، انـــك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New 

York 10577-1444, USA 

اندرسون هيل رود ، بيرشاس ،  نيويورك  700

 ،  الواليات المتحدة االميركية1444ـ10577

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167384 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167384 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, 

matteh, flour and preparations made from cereals, bread, pastry, 
cakes, pies, confectionery, yeast, baking- powder, food edible 
powder, food appetizer from corn, cereal, halvah, ices, ice and 

ice cream, honey, treacle, golden syrup, salt, mustard, pepper, 
condiments, thyme, herbs, dried flowers, vinegar, sauces, 
chocolate covered, biscuits, chocolate and cereals coated with 

chocolate, candy, chewing gum, Turkish delight, lollipops, 
fondants [confectionery], fondan, candy liquorice 

البن والشاي والسكر والكاكاو واالرز والتابيكو والساجور وما يقوم مقام البن، المته والدقيق 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والكعك والفطائر والحلويات 
رة والحبوب والحالوة والخميرة ومسحوق الخبيز ومساحيق غذائية ومقبالت غذائية من الذ

والمثلجات والثلج والبوظة. عسل النحل والعسل االسود والدبس. الملح والخردل والفلفل 

والتوابل والزعتر واالعشاب والزهور المجففة والخل والصلصة والمغطسات والبسكويت 
والشوكوال وحبوب شوكوالته ملبسة. السكاكر والعلكة والراحه ومصاص االطفال وملبس 

 مة سكرية وفوندان وسكاكر العرقسوسوقضا

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: Rafiq Abu Watfa Bin Lotfi اسم طالب التسجيل: رفيق أبو وطفة بن لطفي 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria, Damascus ALmidan, Moukable 

Farooj Kawakbi 

مقابل فروج  -الجمهورية العربية السورية، دمشق الميدان 

 الكواكبي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167437 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167437 الصنف 
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   merci Finest Moments  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice 

cream; preparations for making the aforementioned products., 

البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات الحلويات؛ الشوكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ 

 المذكورة آنفا.,

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: August Storck KG اسم طالب التسجيل: أوجست ستورك كيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany  عنوان طالب التسجيل  برلين ،  المانيا 13403،  27والدشتراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167392 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  167392 الصنف  
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  JEFF DE BRUGES  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate; Cocoa; Chocolate-based and cocoa-based products; 

Pralines; Confectionery; comfits; Caramels; Sweetmeats 
[candy]; Pastries; Cakes; Buns; Cookies; Petits fours; Waffles; 
Pancakes; Gingerbread; Almond paste; preparations made from 

cereals for food; Confectionery for decorating Christmas trees; 
Edible decorations for cakes; Aromatic preparations for food; 
Edible ices; Ice cream; Tea; Coffee; Cocoa-based beverages; 

coffee and cocoa based beverages; Coffee and chocolate based 
drinks. 

الشوكوال؛ الكاكاو؛ المنتجات التي أساسها الشوكوال والكاكاو؛ حلوى اللوز؛ الحلويات؛ 

؛ حلوى الكراميل؛ حلويات سكرية؛ المعجنات؛ الكعك؛ الكعك المدور المحلى؛ الكعك السكاكر
المحلى؛ والبتي فور؛ كعكة الوفل؛ فطائر محالة )بانكيك(؛ خبز الزنجبيل؛ عجينة اللوز؛ 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب للطعام؛ حلويات لتزيين أشجار عيد الميالد؛ مزينات 

لمستحضرات العطرية للطعام؛ والمثلجات القابلة لألكل؛ البوظة؛ الكعك الصالحة لألكل؛ ا
الشاي؛ القهوة؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو والقهوة؛ 

 المشروبات التي أساسها القهوة والشوكوال.

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: JEFF DE BRUGES 
DIFFUSION 

 اسم طالب التسجيل: جيف ديه بروج ديفوزيون

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12 avenue Joseph Paxton - Parc du Bel 
Air, 77164 Ferrières-en-Brie,  France 

 77164بيل اير، بارك دو  –افنيو جوزيف باكستون  12
 بري،  فرنسا-اون-فيرير

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 /شارع األمير شاكر بن زيد عمان/ الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 167407 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167407 الصنف 
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   ELLA’S KITCHEN  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cereal based energy bars; Cereal-based snack food; Cereal-
based snack foods; Cheese flavored puffed corn snacks; 
Cheese-flavored corn snacks; Corn chips; Corn curls; Corn 

fingers; Corn, roasted; Corn-based snack foods; Fruit sauces 
excluding cranberry sauce and applesauce; Gluten-free bread; 
Nut flours; Processed corn; Puddings; Puffed corn snacks; 

Rice-based snack food; Roasted corn; Sauces; Snack mix 
consisting primarily of crackers, pretzels and/or popped 
popcorn; Soda bread; Steamed corn kernels bits, 

ألواح الطاقة التي أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ األغذية الخفيفة 
لخفيفة المصنوعة من الذرة المنفوخة بنكهة الجبنة؛ وجبات التي أساسها الحبوب؛ الوجبات ا

الذرة الخفيفة بنكهة الجبنة؛ رقائق الذره؛ لفائف الذرة؛ أصابع الذرة؛ الذرة المشوية؛ أطعمة 

الوجبات الخفيفة التي أساسها الذرة؛ صلصات الفاكهة باستثناء صلصة الكرز وصلصة 
البندق؛ الذرة المطبوخة؛ حلوى البودينغ؛ الوجبات التفاح؛ الخبز الخالي من الغلوتين؛ دقيق 

الخفيفة من الذرة المنفوخة؛ األطعمة التي أساسها األرز؛ الذرة المشوية؛ الصلصات؛ 

مجموعة وجبات خفيفة التي تتكون أساسا من البسكوت الرقيق و/ أو الكعك المملح الجاف 
 المبخرة,و/أو الفشار المفرقع؛ خبز الصودا؛ لقيمات أكواز الذرة 

Date of 11/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Ella’s Kitchen (IP) Limited  اسم طالب التسجيل: ليمتد )آي بيه(االز كيتشن 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ella's Barn, 22 Greys Green Farm, 

Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, 
RG9 4QG, United Kingdom 

 -اون -جريز جرين فارم، روذرفيلد جريز، هينلي 22االز بارن، 

 كيو جي،  المملكة المتحدة4 9ثيمس، آر جي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167344 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167344 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations made from cereals; Cereals; Snacks manufactured 

from cereals; Breakfast cereals, porridge and grits; Oats; Oat 
meal; Cornmeal; Popcorn; Processed grains; Muesli; Snacks 
manufactured from muesli; Powdered preparations containing 

cocoa for use in making beverages; beverages containing 
chocolate; Oat-based beverages ; Snack foods consisting 
principally of grain; Snack bars containing a mixture of grains, 

nuts and dried fruit [confectionery]; Table syrup; Farina [meal]; 
Cereal seeds, processed; Cookies; Crackers; Granola-based 
snack bars; Rice snacks; Prepared baking mixes; Frozen 

products, namely, waffles, pancakes, French toast; Prepared 
meals consisting principally of oats, porridge, cereals, corn, 
rice, grain., 

المستحضرات المعدة من الحبوب؛ الحبوب؛ األغذية الخفيفة المحّضرة من الحبوب؛ حبوب 

اإلفطار والعصيدة والفريك؛ الشوفان؛ دقيق الشوفان؛ دقيق الذرة؛ البوشار؛ الحبوب 
خلطات الحبوب والفواكه؛ األغذية الخفيفة المحّضرة من خلطات الحبوب والفواكه؛  المعالجة؛

مستحضرات المساحيق التي تحتوي على الكاكاو المستخدم في صناعة المشروبات؛ 

المشروبات التي تحتوي على الشوكوال؛ المشروبات التي أساسها الشوفان؛ األغذية الخفيفة 
األغذية الخفيفة التي تحتوي على خليط من الحبوب والبندق التي تتكّون أساسا من الحبوب؛ 

والفواكه المجففة )حلوى(؛ مركزات النكهات لألطعمة؛ طحين الطعام النشوي )وجبات(؛ بذور 

الحبوب المعالجة؛ الكعك المحلى؛ المقرمشات؛ ألواح الوجبات الخفيفة التي أساسها الجرانوال؛ 
المحضرة؛ المنتجات المجّمدة وتحديدا: كعكة الوفل  أغذية األرز الخفيفة؛ خلطات الخبيز

والفطائر المحالة )بانكيك( الخبز الفرنسي المقطع لشرائح؛ الوجبات الجاهزة التي تتكّون 

 أساسا من الشوفان والعصيدة والحبوب والذرة واألرز والحبوب.,

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الداكن واألبيض 
 والبيج والرمادي والوردي واألسود وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: The Quaker Oats 
Company 

 اسم طالب التسجيل: ذا كويكر أوتس كومباني

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 555 West Monroe Street Chicago, IL 
60661, USA 

، 60661ويست مونرو ستريت، شيكاغو، آي ال  555
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167372 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167372 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and chocolate-dipped, biscuits with chocolate-

dipped, candy, chocolate pieces with sugar-coated, chocolate 
filled with coconut, mlabes (confectionery), fondan 
(confectionery), fondants [confectionery], 

الشوكوال وتغطيسها، تغطيس البسكويت بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة 

 بالسكر، شوكوال محشية بجوز الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية,

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Mohammad Sameer & 
Abdel Rahman al Kemeh 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد سمير وعبد الرحمن الكمه

Nationality     : SYRIA الطالبجنسية  سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-mantekah al Senaaeah, Aqraba, Reef 
Damascus, Syria 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية -عقربا  -ريف دمشق  -سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167337 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167337 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and chocolate-dipped, biscuits with chocolate-
dipped, candy, chocolate pieces with sugar-coated, chocolate 
filled with coconut, mlabes (confectionery), fondan 

(confectionery), fondants [confectionery], 

الشوكوال وتغطيسها، تغطيس البسكويت بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة 
 محشية بجوز الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية, بالسكر، شوكوال

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  17/07/2019  

Applicant Name: Mohammad Sameer & 
Abdel Rahman al Kemeh 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد سمير وعبد الرحمن الكمه

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-mantekah al Senaaeah, Aqraba, Reef 
Damascus, Syria 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية -عقربا  -ريف دمشق  -سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167335 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167335 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and chocolate-dipped, biscuits with chocolate-
dipped, candy, chocolate pieces with sugar-coated, chocolate 

filled with coconut, mlabes (confectionery), fondan 
(confectionery), fondants [confectionery], 

الشوكوال وتغطيسها، تغطيس البسكويت بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة 
 بالسكر، شوكوال محشية بجوز الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية,

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give 

owners the exclusive right to use the common word energy 
separately from the mark . 

( اذا energyالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )

 ظهرت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Mohammad Sameer & 
Abdel Rahman al Kemeh 
Company 

 اسم طالب التسجيل: الكمهشركة محمد سمير وعبد الرحمن 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-mantekah al Senaaeah, Aqraba, Reef 
Damascus, Syria 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية -عقربا  -دمشق ريف  -سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167336 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167336 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from 

cereals and wheat, bread, confectionery , sweets, bonbon, 
caramel , toffee , soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, 
biscuits, ice cream , honey, molasses, yeast, salt, mustard, 

vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, herbs ( 
mitta) 

البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من الحبوب والمصنوعة 

سكاكر والبون بون والكراميال والتوفي والراحة والنوكا وال    من الحنطة الخبز والحلويات 
والشوكوال والبسكويت بوظة عسل دبس الخميرة والملح والخردل    والخل والصلصات 

 البهارات والزعتر والثلج والكاتشاب والهيل والمتة

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Abdel Hakim Nashid Bin 
Abed AlAziz 

 اسم طالب التسجيل: عبد الحكيم ناشد بن عبد العزيز

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa  ,P.O.Box :
841153 ,11184  

 عنوان طالب التسجيل  11184, 841153، ص.ب:  السويقة    –حلب  –سوريا 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167451 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  167451 الصنف  



275 

 

 

  LIMAGRAIN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cereal semolina, edible flour, fine flour, pasta, preparations 

made from cereals, mixture of cereal raw materials in the form 
of a powder for food use; concentrates and improvers based on 
cereal raw materials in the form of powder for food and food 
additives; meals made from flour, bakery products, bread 

products, viennoiserie, breads, sliced breads, toasted breads, 
Viennese breads, rolls, sandwiches, breads for filling, biscuits, 
petits fours, pancakes and crepes, gingerbread, waffles, cakes, 

tarts, cake powder; cake pastes, pastry, "Viennese" pastry, filled 
pastry products, buns, croissants; rusks; broken crispy crepe 
or pancake, breadcrumbs, flour-milling products; confectionery, 

edible ices; honey, golden syrup; yeast, baking powder. 

سميد الحبوب والطحين القابل لألكل والطحين الناعم والمعكرونة والمستحضرات المعدة من 

الحبوب ومزيج من الحبوب النيئة في شكل مسحوق لالستخدام الغذائي؛ مركزات ومحسنات 
والمضافات الغذائية؛ وجبات محضرة من  أساسها الحبوب النيئة في شكل مسحوق لألغذية

الدقيق والمخبوزات ومنتجات الخبز والمعجنات والخبز وشرائح الخبز والخبز المحمص 
والمعجنات واللفائف والشطائر والخبز المعد للحشو والبسكويت والبتي فور والفطائر 

وق الكعك؛ والكريب وخبز الزنجبيل وكعكة الوفل والكعك وكعكة الفواكه الصغيرة ومسح
عجائن الكيك والمعجنات والمعجنات الفرنسية ومنتجات المعجنات المحشوة والكعك المدور 

المحلى والكعك هاللي الشكل؛ البقسماط؛ قطع الفطائر او الكريب المقرمشة وفتات الخبز 

ومنتجات الدقيق المطحون؛ الحلويات والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل وقطر السكر؛ الخميرة 
 سحوق الخبيز.وم

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE LIMAGRAIN 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه كوبيريتيف اجريكول ليماجرين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 بيازر، فرنسا -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167456 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  167456 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cereal semolina, edible flour, fine flour, pasta, preparations 

made from cereals, mixture of cereal raw materials in the form 
of a powder for food use; concentrates and improvers based on 
cereal raw materials in the form of powder for food and food 

additives; meals made from flour, bakery products, bread 
products, viennoiserie, breads, sliced breads, toasted breads, 
Viennese breads, rolls, sandwiches, breads for filling, biscuits, 

petits fours, pancakes and crepes, gingerbread, waffles, cakes, 
tarts, cake powder; cake pastes, pastry, "Viennese" pastry, filled 
pastry products, buns, croissants; rusks; broken crispy crepe 

or pancake, breadcrumbs, flour-milling products; confectionery, 
edible ices; honey, golden syrup; yeast, baking powder. 

سميد الحبوب والطحين القابل لألكل والطحين الناعم والمعكرونة والمستحضرات المعدة من 

لالستخدام الغذائي؛ مركزات ومحسنات الحبوب ومزيج من الحبوب النيئة في شكل مسحوق 
أساسها الحبوب النيئة في شكل مسحوق لألغذية والمضافات الغذائية؛ وجبات محضرة من 

الدقيق والمخبوزات ومنتجات الخبز والمعجنات والخبز وشرائح الخبز والخبز المحمص 

الفطائر والمعجنات واللفائف والشطائر والخبز المعد للحشو والبسكويت والبتي فور و
والكريب وخبز الزنجبيل وكعكة الوفل والكعك وكعكة الفواكه الصغيرة ومسحوق الكعك؛ 

عجائن الكيك والمعجنات والمعجنات الفرنسية ومنتجات المعجنات المحشوة والكعك المدور 

المحلى والكعك هاللي الشكل؛ البقسماط؛ قطع الفطائر او الكريب المقرمشة وفتات الخبز 
قيق المطحون؛ الحلويات والمثلجات القابلة لألكل؛ العسل وقطر السكر؛ الخميرة ومنتجات الد

 ومسحوق الخبيز.

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE LIMAGRAIN 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه كوبيريتيف اجريكول ليماجرين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 بيازر، فرنسا -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 167538 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167538 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and chocolate-dipped, biscuits with chocolate-

dipped, candy, chocolate pieces with sugar-coated, chocolate 
filled with coconut, mlabes (confectionery), fondan 
(confectionery), fondants [confectionery] 

الشوكوال وتغطيسها، تغطيس البسكويت بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة 

 بالسكر، شوكوال محشية بجوز الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Kemeh Al Sham Foodstuff 
Co. 

 اسم طالب التسجيل: المواد الغذائيهكمه الشام لصناعة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Hashemite Kingdom of Jordan – Al-
Karak, P.O.Box: 142025, 11814 

, 142025الكرك  ، ص.ب: –المملكة األردنية الهاشمية 
11814 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -

11814 Amman, King Abdullah II Street 

عمان،  11814 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167446 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167446 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate and chocolate-dipped, biscuits with chocolate-

dipped, candy, chocolate pieces with sugar-coated, chocolate 
filled with coconut, mlabes (confectionery), fondan 
(confectionery), fondants [confectionery] 

الشوكوال وتغطيسها، تغطيس البسكويت بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة 

 بالسكر، شوكوال محشية بجوز الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Kemeh Al Sham Foodstuff 
Co. 

 اسم طالب التسجيل: كمه الشام لصناعة المواد الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Hashemite Kingdom of Jordan – Al-
Karak, P.O.Box: 142025, 11814 

, 142025الكرك  ، ص.ب: –المملكة األردنية الهاشمية 
11814 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -

11814 Amman, King Abdullah II Street 

عمان،  11814 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167448 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167448 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 

Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 

Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  

tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك 

ستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( والمعكرونة )البا
سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات 

مد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة العجين الجاهزة للطبخ والعجين المج
من غير منتجات الحليب وحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو 

والسكر واألرز والتابيوكا )نوع من النشويات( والساغو )نوع من النشويات( والقهوة 

د )الخردل( والطحين المصنوع من األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستار
الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات 

 مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  30/07/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167199 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  167199 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 

Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 

dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 

mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك 
كرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )مع

سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات 

ظة والحلويات المجمدة العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبو

من غير منتجات الحليب وحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو 
والسكر واألرز والتابيوكا  )نوع من النشويات( والساغو )نوع من النشويات( والقهوة 

من األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع 

الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات 
 مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167203 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167203 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 

Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 

frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 

(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك 
)معكرونة رفيعة( والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز 

سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 

الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات 
العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة 

ن غير منتجات الحليب وحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو م

والسكر واألرز والتابيوكا )نوع من النشويات( والساغو )نوع من النشويات( والقهوة 
األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من 

اب اساسه الطعام )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات الحبوب والبهارات وشر

 مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل والفشار.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167204 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167204 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
spices; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; edible ices; yeast, baking-powder; 

honey, treacle; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
bagels; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; tea 
based beverages; coffee-flavored slush-type drinks; cookies; 

flavoring extracts; custard-based fillings for cakes; chocolate-
based fillings for cakes; cakes; plain, glazed, coated and filled 
fried cakes; muffins; pies; confectionery chips for baking; pizza; 
bakery products; chocolate-based topping; doughnuts; 

sandwiches. 

القهوة والشاي والكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ القهوة االصطناعية؛ البهارات؛ 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمعجنات والحلويات؛ المثلجات القابلة 

؛ العسل والدبس؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات)توابل(؛ لألكل؛ الخميرة ومسحوق الخبيز

الخبز الدائري؛ المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ 
المشروبات التي أساسها الشاي؛ المشروبات من النوع المثلج بنكهة القهوة؛ الكعك المحلى؛ 

رد للكعك؛ الحشوات التي أساسها مستخلصات النكهات؛ الحشوات التي أساسها الكاست

الشوكوال للكعك؛ الكعك؛ الكعك المقلي العادي المغطى بالسكر والمغطى والمحشو؛ الفطائر 
المسطحة المدورة؛ الفطائر؛ رقائق السكريات للخبيز؛ البيتزا؛ المخبوزات؛ اإلضافات التي 

 أساسها الشوكوال؛ معجنات الدونات المقلية؛ الشطائر.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in orange and pink colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان البرتقالي والزهري وذلك 

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: DD IP Holder LLC  اسم طالب التسجيل: ال سيدي دي آي بي هولدر ال 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 

02021 USA 

 02021، كانتون، ماساشوسيتس 9141صندوق بريد 

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167523 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167523 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Foods and meals provided on board namely coffee, tea, cocoa, 
rice, cakes, chocolate, cookies, and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery., 

الطعام والوجبات التي تقدم على متن الطائرات وخاصة القهوة والشاي والكاكاو واالرز 
والكعك والشوكوالته والكعك المحلى )الكوكيز( والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 

 والمعجنات والحلويات.,

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Qatar Airways Group 
(Q.C.S.C) 

 اسم طالب التسجيل: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road P.O 
Box 22550, Doha, Qatar 

، 22550برج الخطوط الجوية القطرية، طريق المطار ص.ب 
 الدوحة، قطر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167320 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167320 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sweets; Chocolates; Confectionery; Coffee; Cakes. الحلويات، الشوكوالتة، السكاكر، القهوة، الكعك 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Excellence International 
Company for Chocolate 

 اسم طالب التسجيل: التميز الدولي للشوكالته

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، األردن  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167266 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167266 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

of the following Flour , biscuits , cocoa , Preparations made of 
cereals , breads , pies , sweets , iced desserts , candy for food , 

chocolate , ice cream .  

والخبز ، أجل الدقيق ، بسكويت ، والكاكاو ، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، 
 والفطائر ، والحلويات الحلويات المثلجة ، حلوى للطعام ، شوكالته ، بوظة . ,

 

Date of 15/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/09/2019  

Applicant Name: Al-Nasim Food Industries 
.Co .Ltd  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة النسيم للصناعات الغذائية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-third circle -sixth floor , Zarka, 
P.O.Box: 35116, 11180 

الطابق السادس  ، الزرقاء  -الرياض سنتر -الدوار الثالث -عمان 
 11180, 35116، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 35116 -11180 Amman-third circle 

-sixth floor  

الرياض سنتر -الدوار الثالث -عمان  11180 -35116ص.ب  

 الطابق السادس -

ليغعنوان التب  

Trademark 167222 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167222 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee  القهوة 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: The Gaint Cranks 
Foundation For 
FoodStuffs  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة السواعد العمالقة للمواد الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alsalheen St , P.O.Box: 1578, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 1578شارع الصالحين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1578 -11953 Amman -Alsalheen 
St  

ليغعنوان التب شارع الصالحين -عمان  11953 -1578ص.ب    

Trademark 167427 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  167427 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

' Corn chips, iced sweets, sugars, macaroni, vermicelli, flour, 

mayonnaise, Vinegar, catch-up,sauces, coffee , tea, cacao, 
sugar, rice, ta pioca,~-ago, artificial coffee, salt, mustard, thyme, 
nuts , mattai, flours and preparations made from cereals, bread, 

cakes, pastry, and confectionery,baking powder , yeast,- 
alimentary powders, alimentary appetizers, halvah tahini, ices & 
ice-cream, honey, treacle, spices, vinegar,chocolate, biscuits 

with chocolates, biscuits,chocolate coated drops, gum, Turkish 
delight,children suckers, candy, pea with sugar. 

رقائق الدرة ) شيبس الذرة ( , الحلويات المثلجة ،السكاكر . المعكرونة , الشعيرية ,الدفيق . 

الكاكاو . السكر , األرز .التابيوكا ، مايونيز ,خل , كاتشب وصلصات . القهوة . الشاي . 
الساجو . ما يقوم مقام البن ،الملح ،الخردل ,الزعتر ., المكسرات والتسالي . المتة ، الدقيق 

غذائية , مقبالت غذائية , الحالوة  رالفطائر والحلويات . الخميرة ومسحوق الخبيز , مساحيق

والعسل األسود . الدبس , الفلفل , التوابل . الطحينية , المثلجات ,الثلج ,البوظة ,عسل النحل 
رالبسكويت . حبوب شوكوالته ملبسة . العلكة .  البهارات . الخل . الشوكوالته والمغطسات

 الراحة مصاص األطفال ، ملبس . قضامة سكرية

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: NEST FOOD AGENCIES & 
DISTRIBUTION LTD  

 اسم طالب التسجيل: شركة عش الطعام للوكاالت التجارية والتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman swifiya ,  , P.O.Box: 852801, 11185 :عنوان طالب التسجيل  11185, 852801عمان ، الصويفية ،     ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 852650 -11185 Amman -al 

swefieh  

ليغعنوان التب الصويفية-عمان 11185 -852650ص.ب   

Trademark 167218 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  167218 الصنف  



288 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rice, coffee, sugar, cocoa, meal, salt, yeast, cereals, 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; carbonate, black 

pepper, red pepper, oregano, sesame, cumin, cinnamon, clove, 
condiments , Halvah, groats for human food 

هوة, السكر, كاكاو, الدقيق, الملح, الخميره؛, الحبوب الفشار أو البوشار, مسحوق االرز,الق
الشوفان, رقائق الذرة,حبوب اإلفطار, القمح المجهز لالستهالك البشري, الشعير المسحوق 

لالستهالك البشريء, الشوفان المجهز لالستهالك البشري, حبيوب الجاودار المجهزة 
نات,الفلفل األسودء الفلفل األحمر, زعتر األوريجانو,السمسم. لالستهالك البشري؛ الكربو

 الكمون؛ القرفة, القرنفل؛ التوابل, حالوة طحينية, برغل للطعام البشري

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Jamil Shehab &Partners 
Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة جميل شهاب وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Dwar Masoom, P.O.Box: 151023, 
123113 

 عنوان طالب التسجيل  123113, 151023الزرقاء /دوار معصوم  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 151023 -123113 Zarqa/Dwar 

Masoom 

ليغعنوان التب الزرقاء /دوار معصوم 123113 -151023ص.ب    

Trademark 167227 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167227 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bread, pastry and confectionery; ices; Beverages (Chocolate, 
Cocoa, Coffee, Tea-based—); Biscuits; Cakes; 

Candy;Chocolate; Cookies; Flour; Ice cream; Sugar; Coffee 

الشوكوالتة والكاكاو  الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ مشروبات أساسها
وى؛ شوكوالتة؛كعك محلى؛ دقيق؛ بوظة )ايسكريم(؛ والقهوة والشاي؛ بسكويت؛ كيك؛ حل

 سكر؛ القهوة

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Rana Abu - Touq for 
confectionery Est ./ RANA 
AHMAD KHALIL ABU - 

TOUQ 

 اسم طالب التسجيل: رنا احمد  خليل ابو طوق /مؤسسة رنا ابو طوق للحلويات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Abdun Al Shmali Hassan Al - 

Barqawee street, P.O.Box: 7127, 11118 

عبدون الشمالي شارع حسن البرقاوي   ، -عمان 

 11118, 7127ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7127 -11118 Amman -Abdun Al 
Shmali Hassan Al - Barqawee street 

عبدون الشمالي شارع حسن -عمان  11118 -7127ص.ب  
 البرقاوي 

ليغعنوان التب  

Trademark 167441 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167441 الصنف 
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Minervaمينيرفا     
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chocolate شوكوالته 

Special condition:  the registration of this trade mark is 

pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the 
trademarks law 

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

 العالمات التجارية

Date of 13/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2020  

Applicant Name: al -ofoq chocolate 
manufacturing company 

 اسم طالب التسجيل: شركة االفق لصناعة الشوكوالته  ذ م م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka -wade al yabs str, 
P.O.Box: 340879, 11134 

, 340879شارع وادي اليابس  ، ص.ب:-ماركا -عمان 
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340879 -11134 amman -north 

marka -wade al yabs str 

شارع وادي -ماركا -عمان  11134 -340879ص.ب  

 اليابس

ليغعنوان التب  

Trademark 167476 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167476 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chocolate شوكوالته 

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

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

 

Date of 13/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2020  

Applicant Name: al -ofoq chocolate 
manufacturing company 

 اسم طالب التسجيل: شركة االفق لصناعة الشوكوالته  ذ م م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka -wade al yabs str, 
P.O.Box: 340879, 11134 

, 340879شارع وادي اليابس  ، ص.ب:-ماركا -عمان 
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340879 -11134 amman -north 

marka -wade al yabs str 

شارع وادي -ماركا -عمان  11134 -340879ص.ب  

 اليابس

ليغعنوان التب  

Trademark 167475 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 167475 الصنف 
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   LIMAGRAIN  
   

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Agricultural, horticultural and forestry products, neither 
prepared nor processed, grains, seeds, plants, parts of plants, 
grains for fodder crops, vegetables, cereals and more 

particularly maize, wheat, sunflower, rapeseed and barley and 
any other agricultural products silage; seeds for animal feed; 
Food for animals ; germs of grains and more especially corn, 

wheat, sunflower, rapeseed and barley., 

ر المنتجات الزراعية ومنتجات البستنة والحرجية غير المعالجة أو المحضرة والحبوب والبذو
والنباتات وأجزاء النباتات والحبوب لزراعة األعالف والخضروات والبذور وخاصة الذرة 
والقمح ودوار الشمس وبذور اللفت والشعير وأي منتجات زراعية أخرى؛ البذور لتغذية 

الحيوانات؛ طعام للحيوانات؛ أجنة الحبوب وخاصة الذرة والقمح ودوار الشمس وبذور اللفت 
 والشعير.,

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE LIMAGRAIN 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه كوبيريتيف اجريكول ليماجرين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 بيازر، فرنسا -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167353 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 167353 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural, horticultural and forestry products, neither 

prepared nor processed, grains, seeds, plants, parts of plants, 
grains for fodder crops, vegetables, cereals and more 
particularly maize, wheat, sunflower, rapeseed and barley and 

any other agricultural products silage; seeds for animal feed; 
Food for animals ; germs of grains and more especially corn, 
wheat, sunflower, rapeseed and barley. 

المنتجات الزراعية ومنتجات البستنة والحرجية غير المعالجة أو المحضرة والحبوب والبذور 

والنباتات وأجزاء النباتات والحبوب لزراعة األعالف والخضروات والبذور وخاصة الذرة 
تغذية والقمح ودوار الشمس وبذور اللفت والشعير وأي منتجات زراعية أخرى؛ البذور ل

الحيوانات؛ طعام للحيوانات؛ أجنة الحبوب وخاصة الذرة والقمح ودوار الشمس وبذور اللفت 

 والشعير.

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE LIMAGRAIN 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه كوبيريتيف اجريكول ليماجرين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 فرنسابيازر،  -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغالتب عنوان  

Trademark 167539 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 167539 الصنف 



294 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Grains{cereals},namely,lentils,groats,beans, 

peantut,chickpeas,freekeh,almonds,oats, plants seeds, sesame, 
beans, fresh, cocoa, beans, peas, wheat 

لوز، شوفان، الحبوب وبقوليات وهي عدس، برغل ،فاصولياء ، فول ، حمص ، فريكة، 

 بذورنباتات ،سمسم، بقول طازجة، حبوب كاكاو ،بازيالء ، قمح

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Jamil Shehab &Partners 
Co 

 اسم طالب التسجيل: شهاب وشركاهشركة جميل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Dwar Masoom, P.O.Box: 151023, 
123113 

 عنوان طالب التسجيل  123113, 151023معصوم  ، ص.ب:الزرقاء /دوار 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 151023 -123113 Zarqa/Dwar 

Masoom 

ليغعنوان التب الزرقاء /دوار معصوم 123113 -151023ص.ب    

Trademark 167228 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 167228 الصنف 
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   ELLA’S KITCHEN  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Coconut-based beverages not being milk substitutes; Coconut-

based non-alcoholic beverages not being milk substitutes; Non-
alcoholic rice-based beverages not being milk substitutes; Soy-
based beverages not being milk substitutes; Soya-based 
beverages, other than milk substitutes; Syrup substitutes for 

making beverages; Syrups for making beverages, 

المشروبات التي أساسها جوز الهند بكونها ليست بدائل للحليب؛ المشروبات غير الكحولية 

ولية التي أساسها التي أساسها جوز الهند بكونها ليست بدائل للحليب؛ المشروبات غير الكح
األرز بكونها ليست بدائل للحليب؛ المشروبات التي أساسها الصويا بكونها ليست بدائل 

للحليب؛ المشروبات التي أساسها الصويا عدا عن بدائل الحليب؛ بدائل الشراب المركز إلعداد 
 المشروبات؛ والشراب المركز لعمل المشروبات,

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Ella’s Kitchen (IP) Limited  التسجيل:اسم طالب  ليمتد )آي بيه(االز كيتشن  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ella's Barn, 22 Greys Green Farm, 

Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, 
RG9 4QG, United Kingdom 

 -اون -جريز جرين فارم، روذرفيلد جريز، هينلي 22االز بارن، 

 كيو جي،  المملكة المتحدة4 9ثيمس، آر جي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167346 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167346 الصنف 
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   RESENSE  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Fruit juices; fruit drinks; fruit beverages; mineral and aerated 

waters and other non-alcoholic fruit-based beverages; syrups, 
beers. 

عصائر الفواكه؛ مشروبات الفواكه؛ أشربة الفواكه؛ المياه المعدنية والغازية والمشروبات 

 األخرى التي أساسها الفواكه؛ المشروبات المركزة والبيرة.غير الكحولية 

Priority claim:  Claim Country: CH 

Claim No.: 05422/2019 
Claim Date: 18/04/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 05422/2019رقم االدعاء: 
 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Resense SPA SA اسم طالب التسجيل: ريسينس اس بيه ايه اس ايه 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rue de la Cité 3, 1204 Genève, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  جينيف، سويسرا 1204، 3رو دو ال سيتيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167524 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167524 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages. .مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/325082 

Claim Date: 04/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/325082رقم االدعاء: 

 04/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

، 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167245 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167245 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages. .مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88325087 

Claim Date: 04/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88325087رقم االدعاء: 

 04/03/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming yellow, blue and black colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االصفر واالزرق واالسود 

 

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

، 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167579 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167579 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fruit juices, soda water, preparations for making beverages, 
mineral water beverages , non-alcoholic beverages, non-

alcoholic fruit juice beverages, aerated water, 

عصائر فواكه, ماء الصودا, مستحضرات إعداد المشروبات, مياه معدنية مشروبات , 
 المشروبات غير الكحولية, مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية, مياه غازية,

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (W1)if used separately from the mark 

 

( 1و دبليان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ): التنازل
 بمعزل عن العالمه

 

 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Arabian Al Ekha Al  
International Co For 
Industry&Tarde 

 اسم طالب التسجيل: االخاء العربية الدولية للصناعة  والتجارة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

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

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 167491 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167491 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

natural and artificial fruits juices and drinks   العصائر ,مشروبات الفواكه الصناعيه و الطبيعيه 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Philadephia Industry & 
Trading Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة فيالدلفيا للصناعه و التجاره 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/rafe al tay str / buil9, P.O.Box: 
150785, 11115 

, 150785، ص.ب:   9عمان/ش.رافع الطائي / بناية 
11115 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 150785 -11115 amman/rafe al tay 

str / buil9 

ليغعنوان التب  9عمان/ش.رافع الطائي / بناية  11115 -150785ص.ب    

Trademark 167481 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167481 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

' Non-alcoholic drinks, soft drinks, energy drinks, beverages 
made from barley, mineral and gaseous water, fruit syrups, fruit 
juices, essences and other preparations for preparing 

beverages and tablets and powder drink 

مشروبات غازية , مشروبات طاقة ؛ مشروبات مصنوعة من « كحولية  مشروبات غير
 لشعير , مياه معدنية وغازية ,شراب فواكه, عصائر فواكه , خالصات ومستحضرات

 أخرى إلعداد المشروبات واألقراص ومشروب البودرة

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: NEST FOOD AGENCIES & 
DISTRIBUTION LTD  

طالب التسجيل:اسم  شركة عش الطعام للوكاالت التجارية والتوزيع   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman swifiya ,  , P.O.Box: 852801, 11185  ،     ، عنوان طالب التسجيل  11185, 852801ص.ب:عمان ، الصويفية 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 852650 -11185 Amman -al 

swefieh  

ليغعنوان التب الصويفية-عمان 11185 -852650ص.ب    

Trademark 167219 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 167219 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

gin ,arak, vodka, whisky, wine  النبيذ ,الويسكي,الفودكا  ,العرق ,الجن 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 167240 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167240 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

arak  العرق 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 167244 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167244 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arak , whisky , wine , gin , vodka , rum , cognac , brandy , 
liqueur  

 العرق ، الويسكي ،النبيذ ،الجن ، الفودكا ، الرم ، الكونياك ، البراندي ، الليكير 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (CELLAR)if used separately from the mark 

الحق المطلق باستعمال الكلمة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 

(CELLARبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 07/12/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/12/2017  

Applicant Name: EAGLE DISTILLERIES 
COMPANY  

 اسم طالب التسجيل: شركة معامل النسر للتقطير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AL-ZARKA, P.O.Box: 4, 13110 :عنوان طالب التسجيل  13110, 4الزرقاء ، الزرقاء  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 AL-ZARKA   ليغعنوان التب الزرقاء 13110 -4ص.ب  

Trademark 167238 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167238 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages (except beers) المشروبات الكحولية )عدا البيرة( 

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: MARTELL & Co  اسم طالب التسجيل: كو &مارتيل 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 

FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  كونياك، فرنسا 16100بليس إدوارد مارتيل، 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167436 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167436 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages  مشروبات كحولية 

Date of 19/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: ARAB ITALIAN TRADING 
COMPANY.  

 اسم طالب التسجيل: الشركة العربية االيطالية للتجارة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  AL Lawzeh MUQABLEIN  AMMAN, , 
JORDAN , P.O.Box: 5590, 11183 

, 5590شارع اللوزة ، المقابلين عمان، االردن   ، ص.ب: 
11183 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5590 -11183  AL Lawzeh 

MUQABLEIN  AMMAN, , JORDAN  

شارع اللوزة ، المقابلين عمان،   11183 -5590ص.ب  

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 167478 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 167478 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 

tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 

tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 

metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 

and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 

ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 

lighters; matches., 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 

التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية، السيجار، 
المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين  السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم

التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 

أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة 
عادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من م

تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 

تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر 
الت السيجار غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحما

والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 

الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب 
السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، قطاعات السيجار، 

صنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن حماالت الثقاب غير الم

 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.,

Priority claim:  Claim Country: EG 
Claim No.: 380064 

Claim Date: 06/11/2018 

 EGاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 380064رقم االدعاء: 

 06/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Nakhla Tobacco Co. 
S.A.E. 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة أدخنة النخلة شركة مساهمة مصرية ش

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 Soleiman Al Halabi Street, Azbakia, 
Cairo, Egypt 

 عنوان طالب التسجيل  شارع سليمان الحلبي، أزبكية، القاهرة، مصر 3

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167486 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167486 الصنف 



308 

 

 

 VILLIGER  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Raw or manufactured tobacco; tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-

medical use); smokers' articles, including cigarette paper and 
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases, cigar 
cases, cigarillo cases and ashtrays for smokers; pipes, pocket 

machines for rolling cigarettes, lighters; matches. 

ما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الرفيع والتبغ التبغ الخام او المصنع؛ منتجات التبغ ب
للف اليدوي وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط وبدائل التبغ )لغير االستخدام الطبي(؛ 

مستلزمات المدخنين بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وصناديق التبغ وعلب 

ع ومنافض المدخنين؛ الغاليين وآالت الجيب للف السجائر وعلب السيجار وعلب السيجار الرفي
 السجائر والقداحات؛ أعواد الثقاب

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Villiger Soehne AG اسم طالب التسجيل: فيليغر سوهن ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dorf 5735 Pfeffikon LU, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  بفيفيكون أل يو، سويسرا 5735دورف 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167526 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167526 الصنف 
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  FRESH SEAL  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 

tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 

tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 

metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 

and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 

ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 

lighters; matches. 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 

الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية،  السيجار، التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ 
السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين 

التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 

ر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائ
من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون 

تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 

االت السيجار والسجائر تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحم
غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار 
والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 

الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب 
ائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، قطاعات السيجار، السيجار والسج

حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن 

 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: Japan Tobacco Inc. اسم طالب التسجيل: جابان توباكو انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 

Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-تورانومن، ميناتو 1ـ2-2

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167402 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167402 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 

cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 

of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 

pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 
and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 

amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 

not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 
lighters; matches., 

تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، 
التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية، السيجار، 

السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين 

مصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير ال
أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة 

من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون 

تبغ(؛ أدوات تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين ال
تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر 

غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار 

والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 
لجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب الموضوعة في ا

السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، قطاعات السيجار، 

حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن 
 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.,

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Japan Tobacco Inc. اسم طالب التسجيل: جابان توباكو انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 

Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-تورانومن، ميناتو 1ـ2-2

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  للملكيه الفكريهسابا وشركاهم  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167374 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167374 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 

tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 

tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 

metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 

and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 

ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 

lighters; matches., 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 

التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية، السيجار، 
الورق االمتصاصي لغليون تدخين  السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل

التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 

أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة 
لصوان، غليون من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة ا

تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 

تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر 
غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار 

ر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت والسجائ

الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب 
السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، قطاعات السيجار، 

ة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيس

 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.,

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Japan Tobacco Inc. اسم طالب التسجيل: جابان توباكو انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 

Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-تورانومن، ميناتو 1ـ2-2

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167373 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167373 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco products namely hookah tobacco.  ،تمباك لالراجيل.معسل 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Scent Egypt Company اسم طالب التسجيل: شركة سنت مصر 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 42 Mohammad Kamil Hussien Street, 

Block 1327, Nuzha, Cairo, Egypt 

النزهه، القاهرة، ، 1327شارع محمد كامل حسين، مربع  42

 مصر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167570 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167570 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic cigarettes; Electronic cigarettes for use as an 
alternative to traditional cigarettes; Cigarettes containing 

tobacco substitutes, not for medical purposes; Tobacco 
substitutes not for medical purposes; Heated tobacco products; 
Electronic smoking pipes; Electronic device for inhaling 

aerosols containing nicotine; Tobacco products for heating; 
Hand-held smoking tools used to heat tobacco electronically; 
Electronic heating handheld smoking tool; Smoking tools used 

in electronic tobacco; Rechargeable hand-held smoking 
appliance; Parts and fittings for heating hand-held smoking 
appliances., 

السجائر اإللكترونية، السجائر اإللكترونية لالستخدام كبديل للسجائر التقليدية، السجائر التي 
تحتوي على بدائل التبغ وليست لألغراض الطبية، بدائل التبغ ليست لألغراض الطبية، 

أنابيب التدخين اإللكترونية، جهاز إلكتروني لبخاخات اإلستنشاق الذي  منتجات التبغ المسخنة،
يحتوي على النيكوتين، منتجات التبغ للتسخين، أدوات التدخين اليدوية المستخدمة لتسخين 
التبغ إلكترونيا، أدوات التدخين اإللكترونية اليدوية للتسخين، أدوات التدخين المستخدمة في 

زة التدخين اليدوية القابلة إلعادة الشحن، قطع غيار وتجهيزات لتسخين التبغ اإللكتروني، أجه
 أجهزة التدخين اليدوية.,

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: SHENZHEN SMOORE 
TECHNOLOGY LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: شنتشن سمور تيكنولوجي ليمتد

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16#, Dongcai Industrial Park, Gushu 
Town, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen, China 

شيشيانغ #، دونغكاي اندستلاير بارك، غوشو تاون، 16
 ستريت، باوان دستريكت، شنتشن، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167318 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167318 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; electronic cigarettes; tobacco and smokers' articles, 
namely matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; 

smokers' articles, namely lighters for smokers; tobacco 
substitutes; cigarettes; cigars; humidors; cigar cutters; 
ashtrays for smokers; matches; lighter flints; electronic 

cigarette cartridges; nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic 

cigarettes; neck chains for electronic cigarettes; atomizers for 
electronic cigarettes; protective cases for electronic cigarettes; 
decorative covers for electronic cigarettes; cover cases for 

electronic cigarette devices; sticks for cleaning electronic 
cigarettes; brushes for cleaning electronic cigarettes; cleaners 
for electronic cigarettes; cleaning brushes for electronic 

cigarettes; sticks for cleaning and disinfecting electronic 
cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; electric 
cleaners for electronic cigarettes; solutions for cleaning 

electronic cigarettes; cleaning implements for electronic 
cigarettes; USB adapters for electronic cigarettes. 

السجائر، السجائر اإللكترونية، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب 
لسجائر وصوان )حجر االشعال/الشرارة(، مستلزمات المدخنين وبالتحديد التبغ ومنافض ا

الوالعات للمدخنين، بدائل التبغ، السجائر، السيجار، علب حفظ وترطيب السيجار، قواطع 
السيجار، منافض السجائر للمدخنين، اعواد الكبريت، صوان )حجر االشعال/الشرارة(، 

سوائل( النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، محاليل )

سائل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة 

جائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، أغطية للسجائر اإللكترونية، رذاذات للس
مزخرفة للسجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف 

السجائر اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، فرش 
ف وتطهير السجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي لتنظي

السجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( لتنظيف 

السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، محوالت الناقل التسلسلي العالمي 
(USB.للسجائر اإللكترنية ) 

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-دايديوكجيل، -، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167559 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167559 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; humidors; 

tobacco substitutes; lighter flints; matches; cigar cutters; 
cigars; ashtrays for smokers; electronic cigarettes; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 

implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 

electronic cigarettes; liquid solutions for cleaning electronic 
cigarettes; electronic cigarette cartridges; protective cases for 
electronic cigarettes; nicotine solutions for use in electronic 

cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; cover cases for electronic cigarette devices; neck 
chains for electronic cigarettes; atomizers for electronic 

cigarettes; cleaners for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; flavorings, 

other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
smokers' articles, namely lighters for smokers; USB adapters 
for electronic cigarettes. 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب التبغ ومنافض 
السجائر وصوان )حجر االشعال/الشرارة(، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، صوان 

ة(، اعواد الكبريت، قواطع اسيجار، السيجار، منافض السجائر، )حجر االشعال/الشرار
السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر 
اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش 

السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( لتنظيف لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف 
السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، 
محاليل )سوائل( النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، سائل النيكوتين السائلة 

زة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجه
للسجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، المحاليل 

السائلة من النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 

عدا الزيوت العطرية الستخدامها اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، منكهات 
في السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين وبالتحديد الوالعات للمدخنين، محوالت الناقل 

 ( للسجائر اإللكترنية.USBالتسلسلي العالمي )

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167560 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167560 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; Cigars; Cigarettes containing tobacco substitutes, not 
for medical purposes; Cigarettes; Cigarillos; Electric cigarettes 
[electronic cigarettes]; Liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; Filter tips; Tobacco pipes; Cigar cutters; 
Cigar cases; Cigarette cases; Cigar holders; Pipe racks for 
tobacco pipes; Ashtrays for smokers; Oral vaporizers for 

smokers; Lighters for smokers;  Cigarette filters; Flavorings, 
other than essential oils, for tobacco; Flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; Cigarette tubes. 

ئل التبغ ليست للغايات الطبية، السجائر، التبغ، السيجار، السجائر التي تحتوي على بدا
السيجار الرفيع، السجائر الكهربائية ]السجائر اإللكترونية[، محاليل النيكوتين السائلة 

لالستخدام في السجائر اإللكترونية، اطراف فلتر (مرشح( للسجائر، غاليين التبغ، قاطعات 

فوف الغاليين لغاليين التبغ، السيجار، علب السيجار، علب السجائر، حامالت السيجار، ر
منافض السجائر للمدخنين، المباخر الفموية للمدخنين، الوالعات للمدخنين، مرشحات )فالتر( 
السجائر، منكهات للتبغ بخالف الزيوت العطرية، منكهات لالستخدام في السجائر اإللكترونية 

 عدا الزيوت العطرية ، أنابيب السجائر.

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  02/09/2019  

Applicant Name: Riversong Technology 
(Shenzhen) Co., Limited 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.كو )شينزين(ريفيرسونغ تيكنولوجي 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rm.201,Bldg.A,No.1,Qianwanyilu, Qianhai 
Shengang; Cooperation Zone, Shenzhen, 
China 

، كيانوانيلو، كيانهاي شينغانغ، 1، بلدنغ. ايه، نو.201آر ام. 
 كوبيريشين زون، شينزين، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167599 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167599 الصنف 
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SPARCS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; smokers’ articles; matches; absorbent paper for 
tobacco pipes; articles for use with tobacco; ashtrays for 

smokers; ashtrays not of precious metals; chewing tobacco; 
cigarettes; cigars; cigarillos; cigarettes containing tobacco 
substitutes? cigarette paper; cigarette tips; cigarette tubes; 

cigarette filters; cigarette cases; cigarette holders; cigarettes 
(pocket machines for rolling_); cigarette pipes-not of precious 
metal; cigarette boxes- not of precious metal; cigar cases; cigar 

cutters; cigar holders; cigar boxes not of precious metals; cigar 
and cigarette dispensers for tables and desks; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes flavored tobacco; electronic 

hookahs; electronic cigarette boxes? electronic cigarette 
cases? electronic smoking pipes? electric or non-electric 
lighters; filters for lighter; filter-tipped cigarettes? firestones; 

firestones for hookas? flavorings other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; flavoured tobacco; flavourings for 
tobacco & hookahs; gas containers for cigar lighters; herbal 

molasses (tobacco substitutes); herbs for smoking; hookahs 
(shisha); hookah (shisha) tobacco; hookahs with flavored 
tobacco; hookah (shisha) pipes; hookah parts namely hookah 

foil, hoses, bowls, hookah stems, hookah hose tips and hookah 
tongs? humidors; leaf tobacco? liquid nicotine for use in 
electronic cigarettes? lighter flints; lighters for smokers; lighter 

wicks; lighter tanks; lighter fuel tanks; long tobacco pipe 
sheaths? match boxes and match cases and match holders not 
of precious metal; mentholated tobacco; molasses tobacco? 

mouthpieces for cigarette holders; mouthpieces for hookahs? 
oral vaporizers for smokers; pipe cleaners for tobacco pipes; 

التبغ ، أدوات المدخنين ، أعواد الثقاب ، ورق ماص لغاليين التبغ ، أدوات لالستخدام مع 
التبغ ، منافض سجائر ، منافض غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ مضغ ، السجائر ، 

)سيجار رفيع( ، السجائر المحتوية على بدائل التبغ ، ورق سجائر ، السيجار ، سيجاريلو 
أطراف سجائر ، أنابيب سجائر ، فالتر للسجائر ، علب سجائر ، مباسم السجائر ، آالت تحمل 

في الجيب للف السجائر ، غاليين سجائر غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، صناديق 

، علب سيجار ، قطاعات سيجار ، مباسم السيجار سجائر غير مصنوعة من المعادن النفيسة 
، صناديق سيجار غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، موزعات سيجار وسجائر للطاوالت 

والمكاتب ، سجائر الكترونية ، تبغ منّكه للسجائر االلكترونية ، الشيشة االلكترونية ، صناديق 

غاليين التدخين االلكترونية ، والعات السجائر االلكترونية ، علب السجائر االلكترونية ، 
كهربائية وغير كهربائية ، فالتر للوالعات ، سجائر بأطرافها فالتر ، حجارة النار )الصوان( ، 

حجارة النار )الصوان( للشيشة ، نكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر 

عية غاز لوالعات السيجار ، معسل االلكترونية ، التبغ المنّكه ، نكهات للتبغ والشيشة ، أو
عشبي )بدائل التبغ( ، أعشاب للتدخين ، شيشة ، تبغ للشيشة ، شيشة بتبغ منّكه ، أنابيب 

الشيشة ، قطع الشيشة تحديداً الرقائق المعدنية والخراطيم واألوعية العميقة وقصبة الشيشة 

تبغ الورق ، نيكوتين  وأطراف خراطيم الشيشة ومالقط الشيشة ، صناديق لترطيب التبغ ،
سائل لالستخدام في السجائر االلكترونية ، حجارة قدح للوالعات ، والعات المدخنين ، فتائل 

الوالعات ، خزانات للوالعات ، خزانات وقود الوالعات ، جرابات غاليين التبغ الطويلة ، 

وعة من المعادن صناديق أعواد الثقاب وعلب أعواد الثقاب وحامالت أعواد الثقاب غير المصن
النفيسة ، تبغ محتوي على منثول ، تبغ المعسل ، فوهات مباسم السجائر ، فوهات مباسم 
للشيشة ، مبخرات عن طريق الفم للمدخنين ، أدوات تنظيف غاليين التبغ ، تبغ التدخين ، 

 سجائر ومبخرات وغاليين بدون دخان ، حجارة بخار للشيشة ، فالتر تبغ ، علب تبغ ، أوعية
وتَنَك )علب( للتبغ ، بدائل التبغ ، وتَنَك )علب( للتبغ غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، 

غاليين التبغ ، أدوات تنظيف غاليين التبغ ، مساحيق التبغ ، دبابيس التبغ ، أكياس التبغ ، 

 علب التبغ ، قدور وأوعية التبغ غير المصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ اللف ، تبغ بدون
 دخان ، تبغ ُمصّنع أو خام ، تبغ مبروش ، مبخرات لغايات التدخين.

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

Applicant Name: af development holding 
limited 

 اي اف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد 
 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب العربية المتحدةاالمارات: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit S317, LEVEL 3 , Emirates Finacial 
Towers , Dubai International Finacial 
Centre,P.O.Box 79947,Dubai,U nited Arab 

Eimrates 

، أبراج االمارات المالية ، مركز دبي 3الطابق ,S 317وحده 
، دبي ، االمارات العربية 79947المالي العالمي ، ص.ب 

 المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs, 6th 

circle , tower a,11th floor 

 -الدوار السادس  -ابراج اعمار  11195 -18055ص.ب  

 A -11برج الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167283 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167283 الصنف 
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smoking tobacco; smokeless cigarette, vaporizer & pipes; 
steam stones for hookahs; tobacco filters; tobacco cans; 

tobacco jars & tins; tobacco substitutes; tobacco tins not of 
precious metal; tobacco pipes; tobacco pipe cleaners; tobacco 
powder; tobacco pins; tobacco pouches; tobacco cases; 

tobacco pots and jars not of precious metal? rolling tobacco; 
smokeless tobacco; raw or manufactured tobacco; shredded 
tobacco; vaporizers for smoking purposes. 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Import- Export services for Alcoholic beverages (except Beer), 

Wholesale and retail services for Alcoholic beverages (except 
Beer),Distribution  and Marketing services for Alcoholic 
beverages (except Beer) 

  
 

"خدمات اإلستيراد و التصدير للمشروبات الكحولية )بإستثناء البيرة( ، خدمات البيع بالجملة 

و المفرق للمشروبات الكحولية )بإستثناء البيرة( ، خدمات التوزيع و التسويق للمشروبات 
 رة("الكحولية )بإستثناء البي

 

Date of 07/09/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/09/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

التسجيل:اسم طالب  م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ، شارع  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 167241 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  167241 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

traning of pharmaceutical, medical, cosmetic and food 

supplements products 

 تجارة االدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية والمكمالت الغذائية 

Date of 13/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2018  

Applicant Name: Asas For The 
Manufacturing Of Medical 
Prodicts 

 اسم طالب التسجيل: شركة اساس لصناعة المستحضرات الطبية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address marj al-faras-shafa badran-amman, 
P.O.Box: 1198, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 1198عمان  ، ص.ب:-شفابدران-مرج الفرس

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1198 -11953 marj al-faras-shafa 
badran-amman 

ليغعنوان التب عمان-شفابدران-مرج الفرس 11953 -1198ص.ب    

Trademark 167553 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167553 الصنف 
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F1 
 Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Business administration; business management; advertising; office 

functions; advertising agencies; publicity agencies; search for 
financial sponsorship in relation to motor sport events; compilation 
and recording of data and information on sports performances; 

dissemination of advertising matter; compilation of statistics; 
marketing study services; rental of advertising space; rental of 
advertising time via any means of communication media; 

organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on any communication media for retail 
services; administration of loyalty and incentive programs with 

benefits for clients; loyalty, incentive and bonus programs for 
customers at sports venues by means of distributing loyalty and 
encoded member cards which may hold personal user data; 

promotion (advertising) of events, sports, cultural and leisure 
activities; promoting goods and services of others by means of 
issuing of loyalty reward cards for supporters, containing personal 

information on the identity of the card holder and enabling control 
of access to sports stadiums (ticket office services); promotion of 
the goods and services of third parties; promotion of third parties 

through ads (sponsors); sales promotion, namely implementing 
preferential programs for customers; provision of space on 
websites for advertising of goods and services; providing online 

business directories in relation to the reservation of temporary 
lodgings, and the rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations in relation to reservation of temporary lodgings; 

on-line advertising on a computer network; advertising for sports 
events; television advertising, radio advertising; the bringing 
together, for the benefit of others, of various goods (except the 

transportation thereof) including sporting equipment, clothing, 
games, toys, souvenirs, printed matter, books and computer 
software (excluding the transport thereof) in order to give 

customers the opportunity to view and purchase those goods 
conveniently in a store or via a global computer network (the 
internet) or via wireless electronic communication devices; 

sponsorship search; compilation of advertisements and information 
for use in a web page or a web page in relation to an electronic 
network or internet; compilation of information into computer 

databases namely still or animated images; collection of directories 
for publication on the internet and on a wireless electronic 
communication network; compilation of information into computer 

databases; commercial administration services for processing 
commercial services on a global computer network (internet) or via 
wireless electronic communication devices; promotional agency 

services for sports and public relations; services of an advertising 
agency on a global computer network (the internet) or via wireless 
electronic communication devices; electronic commerce services 
(e-commerce), namely making product information available via 

telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
promotion services provided by a commercial company through a 
customer loyalty card; promotion services that belong to this class, 

خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ 

كتبية ؛ وكاالت الدعاية واإلعالن؛ وكاالت اإلعالنات؛ البحث عن خدمات الوظائف الم
الرعاية المالية فيما يتعلق بفعاليات رياضات المحركات؛ تجميع وتسجيل البيانات 

والمعلومات حول األداءات الرياضية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات 

ية؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ خدمات الدراسات التسويق
تأجير وقت اإلعالن عبر أي وسيلة من وسائل االتصال؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات 

التجارية أو اإلعالنية؛ عرض البضائع على أية وسيلة اتصال لخدمات البيع بالتجزئة؛ 

يز إدارة برامج الوالء والحوافز مع فوائد للعمالء؛ برامج الوالء وبرامج التحف
والمكافئات للعمالء في المالعب الرياضية بواسطة توزيع بطاقات الوالء والعضوية 

المرمزة التي يمكن أن تحمل بيانات المستخدم الشخصية؛ الترويج )الدعاية( للفعاليات 

واأللعاب الرياضية والنشاطات الثقافية وللرفاهية؛ الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين 
ت مكافئات الوالء للمشجعين، التي تتضمن المعلومات الشخصية بواسطة إصدار بطاقا

حول هوية حامل البطاقة ولتمكين التحكم بالوصول إلى االستادات الرياضية )خدمات 

مكاتب التذاكر(؛ الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين؛ الترويج لآلخرين بواسطة 
يق البرامج التفضيلية للزبائن؛ الدعايات )رعاة(؛ خدمات الترويج للمبيعات، تحديدا: تطب

توفير المساحات على المواقع اإللكترونية للدعاية للبضائع والخدمات؛ توفير أدلة 

األعمال على اإلنترنت فيما يتعلق بحجز أماكن اإلقامة المؤقتة والتصنيفات العالمية 
المؤقتة؛  والتصنيفات والمراجعات واإلحاالت والتوصيات فيما يتعلق بحجز أماكن اإلقامة

خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب؛ الدعاية للفعاليات 

الرياضية؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز والدعايات اإلذاعية؛ خدمات التجميع 
لمصلحة اآلخرين لمختلف البضائع )باستثناء نقلها( وتتضمن المعدات الرياضية 

ى والتذكارات والمطبوعات والكتب وبرمجيات الحاسوب والمالبس واأللعاب والدم

)باستثناء نقلها( من أجل منح الزبائن الفرصة لمعاينة وشراء تلك البضائع بالشكل 
المالئم في متجر أو من خالل شبكة الحاسوب العالمية )اإلنترنت( أو من خالل أجهزة 

ع الدعايات والمعلومات االتصاالت اإللكترونية الالسلكية؛ البحث عن الرعاية؛ تجمي

لالستخدام في صفحة إلكترونية أو صفحة إلكترونية فيما يتعلق بشبكة إلكترونية أو 
اإلنترنت؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، تحديدا: الصور الثابتة أو 
المتحركة؛ تجميع األدلة للنشر على اإلنترنت وعلى شبكات االتصاالت اإللكترونية 

ية؛ خدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانية حاسوبية؛ خدمات اإلدارة التجارية الالسلك
لمعالجة الخدمات التجارية على شبكة الحاسوب العالمية )اإلنترنت( أو من خالل أجهزة 

االتصاالت اإللكترونية الالسلكية؛ خدمات الوكاالت الترويجية للعالقات الرياضية والعامة؛ 

اية واإلعالن على شبكة الحاسوب العالمية )اإلنترنت( أو من خالل خدمات لوكاالت الدع
شبكات االتصاالت اإللكترونية الالسلكية؛ خدمات التجارة اإللكترونية )تجارة إلكترونية(، 

تحديدا: جعل معلومات المنتجات متوفرة من خالل شبكات االتصاالت بعيدة المدى من 

لترويج المقدمة بواسطة الشركات التجارية من أجل غايات الدعاية والمبيعات؛ خدمات ا
خالل بطاقات والء الزبائن؛ خدمات الترويج التي تندرج في هذه الفئة، وتتضمن 
الخدمات الترويجية مع البرامج التحفيزية وبرامج الوالء؛ الخدمات اإلعالنية و 

ت المذكورة الترويجية وخدمات المعلومات التي تتعلق بالدعاية والترويج، جميع الخدما
سابقا بكونها مقدمة على اإلنترنت من مستودع البيانات الحاسوبي أو من خالل شبكة 
الحاسوب العالمية )اإلنترنت( أو من خالل أجهزة االتصاالت اإللكترونية؛ خدمات بحث 

ودراسة التسويق؛ الخدمات للبيع بالتجزئة للمذيبات والبارافين والشمع والقار والبنزين؛ 
ترويج؛ خدمات تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ استطالع اآلراء؛ خدمات ال

المزاد العلني على شبكة الحاسوب العالمية )اإلنترنت( أو من خالل أجهزة االتصاالت 

اإللكترونية الالسلكية؛ خدمات البيع بالتجزئة للبضائع بجميع أنواعها؛ البيع بالتجزئة 
هية التفاعلية واألقراص المضغوطة التفاعلية واألقراص للمنتجات التعليمية والترفي

المدمجة وبرامج الحاسوب؛ خدمات البيع بالتجزئة، وال سيما على شبكة الحاسوب 
العالمية للمنتجات التعليمية والترفيهية التفاعلية واألقراص المضغوطة التفاعلية 

 واألقراص المدمجة بذاكرة قراءة فقط وألعاب الحاسوب.

Date of 07/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  07/02/2019  

Applicant Name: Formula One Licensing 
B.V. 

 اسم طالب التسجيل: .في.فورموال وان ليسينسينغ بي

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam The 
Netherlands, P.O.Box: 840553, 11184 

ايه ايه روتردام، هولندا  ،  3011، 37بيرسبلين 
 11184, 840553ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167213 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167213 الصنف 
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including services promotional with incentive schemes and loyalty 
programs; advertising and promotional services, information 

services concerning advertising and promotion, all the aforesaid 
services being provided on-line from a computer data bank or via a 
global computer network (the internet) or via wireless electronic 

communication devices; marketing research services; services for 
retailing of solvents, paraffin, waxes, bitumen and gasoline; 
promotional services; systemization of information into computer 

databases; opinion polling; auctioneering on a global computer 
network (the internet) or via wireless electronic communication 
devices; retailing of goods of all kinds; retailing of interactive 

educational and entertainment products, interactive compact discs, 
CD-ROMs, and computer games; retail 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Auto Parts Trading Services   خدمات تجارة قطع غيار السيارات 

Date of 05/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2019  

Applicant Name: Mohammad Naim Ja'ara 
Sons Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء محمد نعيم جعارة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/alwehdat/wadi al rimam, P.O.Box: 
510808, 11151 

 عنوان طالب التسجيل  11151, 510808عمان/الوحدات/وادي الرمم  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 510808 -11151 

amman/alwehdat/wadi al rimam 

ليغعنوان التب عمان/الوحدات/وادي الرمم 11151 -510808ص.ب    

Trademark 167261 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167261 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Publicity and adverising services trading of clothes shors bags 
and accessories  

 خدمات الدعاية واالعالن تجارة االلبسة واالحذية والحقائب واالكسسوارات 

Date of 14/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/03/2019  

Applicant Name: Mohammad Ahmad 
Mohammad Maani  

 اسم طالب التسجيل: محمد احمد محمد المعاني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa /Commercial center King Abdellah 
Street , Zarqa 

 عنوان طالب التسجيل  الملك عبدهللا  ، الزرقاءالزرقاء /الوسط التجاري/ شارع 

Applicant for 

Correspondence 

  - AMMAN- OM OMARH STREET , 

PO_BOX: 841153 - POSTCODE: 11184 

 -شارع ام عمارة   -عمان   -الخيار الصحيح للملكية الفكرية  

   11184رمز بريدي  - 841153صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167591 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167591 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

drugs trading , medical supplies , baby Supplies and cosmetics  تجارة االدوية وبيع االدوية والمستلزمات الطبية ولوازم االطفال ومواد التجميل 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use general wordand general drawing)if used 

separately from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات والرسوم 
 العامة اذا وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Hanan  Saleem Zaki 
Beides 

 اسم طالب التسجيل: حنان سليم زكي بيدس

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jabal amman , P.O.Box: 11061, 
13118 

 عنوان طالب التسجيل  13118, 11061جبل عمان   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 11061 -13118 Amman -jabal 

amman  

ليغعنوان التب جبل عمان -عمان  13118 -11061ص.ب    

Trademark 167281 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167281 الصنف 
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   ENTELIGEN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business consulting services in the agricultural field, ,خدمات تقديم استشارات األعمال في مجال الزراعة 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  03/06/2019  

Applicant Name: Cargill, Incorporated اسم طالب التسجيل: كارجيل، انكوربوريتد 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 15407 McGinty Road West, Wayzata,   

Minnesota 55391-5624, USA 

ماكجينتي رود ويست، وايزاتا، مينيسوتا  15407

 ،  الواليات المتحدة االميركية5624ـ55391

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167398 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167398 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, marketing, and promotion services; advertising and 

marketing consultation services, namely, providing assistance 
in the development of creative and strategic advertising and 
marketing for others; advertising and marketing consultation 

services, namely providing assistance in the creation, 
transmission and management of advertising campaigns for 
others; advertising and marketing consultation services, 

namely, providing business and commercial information in the 
field of marketing and advertising over computer networks and 
global communication networks; business services, namely 

providing information concerning creation, management, and 
optimization of advertising campaigns for others; business 
services, namely, dissemination of advertising for others via 

computer networks and global communication networks. 

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق والترويج؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالدعاية 

واإلعالن والتسويق وتحديدا توفير المساعدة في تطوير الدعاية واالعالن والتسويق الخالق 
ا واالستراتيجي للغير؛ الخدمات االستشارية الخاصة بالدعاية باإلعالن والتسويق، وتحديد
توفير المساعدة في انشاء الحمالت الدعائية واالعالنية للغير ونقلها وادارتها؛ الخدمات 

االستشارية المتعلقة بالدعاية واإلعالن والتسويق وتحديدا توفير المعلومات الخاصة بإدارة 
األعمال والمعلومات التجارية في مجاالت التسويق والدعاية واإلعالن عبر الشبكات 

وشبكات االتصاالت العالمية؛ خدمات إدارة األعمال وتحديدا توفير المعلومات الحاسوبية 

المتعلقة بإدارة الحمالت الدعائية واالعالنية للغير وادارتها وتحسينها؛ خدمات إدارة األعمال 
 وتحديدا نشر مواد الدعاية واالعالن عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت العالمية

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 76538 
Claim Date: 13/12/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 76538رقم االدعاء: 
 13/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

 -435ص.ب  األردن ذ م م/ لالستشاراتسيدر وايت برادلي  
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167430 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167430 الصنف 
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   SEARCH ADS APPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, marketing, and promotion services; advertising and 

marketing consultation services, namely, providing assistance 
in the development of creative and strategic advertising and 
marketing for others; advertising and marketing consultation 

services, namely providing assistance in the creation, 
transmission and management of advertising campaigns for 
others; advertising and marketing consultation services, 

namely, providing business and commercial information in the 
field of marketing and advertising over computer networks and 
global communication networks; business services, namely 

providing information concerning creation, management, and 
optimization of advertising campaigns for others; business 
services, namely, dissemination of advertising for others via 

computer networks and global communication networks. 

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق والترويج؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالدعاية 

واإلعالن والتسويق وتحديدا توفير المساعدة في تطوير الدعاية واالعالن والتسويق الخالق 
ويق، وتحديدا واالستراتيجي للغير؛ الخدمات االستشارية الخاصة بالدعاية باإلعالن والتس

توفير المساعدة في انشاء الحمالت الدعائية واالعالنية للغير ونقلها وادارتها؛ الخدمات 

االستشارية المتعلقة بالدعاية واإلعالن والتسويق وتحديدا توفير المعلومات الخاصة بإدارة 
 األعمال والمعلومات التجارية في مجاالت التسويق والدعاية واإلعالن عبر الشبكات

الحاسوبية وشبكات االتصاالت العالمية؛ خدمات إدارة األعمال وتحديدا توفير المعلومات 

المتعلقة بإدارة الحمالت الدعائية واالعالنية للغير وادارتها وتحسينها؛ خدمات إدارة األعمال 
 وتحديدا نشر مواد الدعاية واالعالن عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت العالمية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76537 

Claim Date: 13/12/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76537رقم االدعاء: 

 13/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

 -435ص.ب األردن ذ م م/ لالستشاراتسيدر وايت برادلي  
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167429 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167429 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising  الدعاية واالعالن 

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  18/06/2019  

Applicant Name: Sharkat Masahat Ll Deaea 
O Al Alan 

 اسم طالب التسجيل: شركة مساحات للدعاية واالعالن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shmesani , P.O.Box: 911015, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 911015الشميساني  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 911015 -11191 Amman -

shmesani  

ليغعنوان التب الشميساني-عمان  11191 -911015ص.ب    

Trademark 167410 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167410 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bringing together (excluding the transport thereof), providing 
and presenting consumers with goods and services with a view 
to their sale and purchase, namely musical instruments, playing 

cards, umbrellas, parasols, walking sticks, sporting goods, 
decorations for Christmas trees, mats, doormats, soap, 
perfumery, cosmetics, cosmetic preparations, essential oils, 

hair lotions, dentifrices, candles and wicks for lighting, cutlery, 
forks and spoons, side arms, other than firearms, razors, 
magnetic data carriers, recording disks, audio and video 
compact disks, light bulbs, lighting fittings, glasses, jewelry, 

jewelry items, timepieces and chronometric instruments, printed 
matter, books, magazines, newspapers, posters, photographs, 
stationery, postcards, trunks and suitcases, backpacks; 

handbags, wallets, change purses, furniture, mirrors, picture 
frames, office desks, settees, chairs, cushions, armchairs, beds, 
household or kitchen utensils and containers (not of precious 

metal or coated therewith), glassware, porcelain and 
earthenware, glass boxes, candelabra, not of precious metal, 
flower-pot covers, not of paper, figurines of porcelain, wood or 

glass, mosaics of glass, not for building, opaline glass, vases, 
not of precious metal, tableware not of precious metal, glasses 
(receptacles), flasks, not of precious metal, soap holders, 

napkin holders not of precious metal, powder compacts, not of 
precious metal, perfume vaporizers, perfume atomizers, natural 
and artificial flowers, utensils and containers for the bathroom 

and toilet, curtain rods, net curtains, lighting fittings, toys, small 
tools for gardening, tools, clothing, footwear headgear, rope, 
string, tents, awnings, tarpaulins, sails, bed and table covers of 

textile, ribbon, lace, buttons, pins, games, toys, pastry, 
confectionery, edible ices, non-alcoholic beverages, beer, 
alcoholic beverages (except beer); commercial information, 

assistance and advice for consumers on such goods; 
advertising, organization of advertising campaigns, 
dissemination of advertisements, shop-window dressing, 

demonstration of goods, dissemination of advertising materials, 
namely leaflets, prospectuses, printed matter, samples; market 
studies, computer file management, organization of trade fairs 

and exhibitions for commercial and advertising purposes., 

تهلكين بهدف بيعها خدمات تجميع )باستثناء نقل( وتوفير وعرض السلع والخدمات للمس
وشرائها وتحديداً: اآلالت الموسيقية وورق اللعب والمظالت والشماسي وعصي المشي 

والبضائع الرياضية وزينة شجر عيد الميالد والحصر ومماسح االرجل والصابون والمواد 

العطرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات التجميلية والزيوت العطرية ولوشن الشعر 
السنان وشموع وفتائل لإلضاءة وأدوات القطع الفضية للمائدة والشوك والمالعق ومنظفات ا

واألسلحة البيضاء عدا عن األسلحة النارية وشفرات الحالقة وحامالت البيانات المغناطيسية 

وأقراص التسجيل واألقراص المضغوطة الصوتية والمرئية والمصابيح الضوئية ولوازم 
رات وقطع الزينة والساعات وأدوات قياس الوقت والمطبوعات اإلضاءة والنظارات والمجوه

والكتب والمجالت والجرائد والملصقات والصور الفوتوغرافية والقرطاسية والبطاقات 
البريدية وصناديق الثياب وحقائب السفر والحقائب التي توضع على الظهر؛ حقائب اليد 

والمرايا وإطارات الصور ومناضد  ومحافظ النقود ومحافظ حمل النقود المعدنية واألثاث
للمكاتب والمقاعد المزدوجة والكراسي والمخدات والكراسي ذات الذراعين واألسّرة واألواني 

واألوعية لالستخدامات المنزلية أو الستخدامات المطبخ )ليست من معادن نفيسة أو مطلية 

شمعدانات ليست من معادن بها( واألواني الزجاجية والخزف والفخار والصناديق الزجاجية وال
ثمينة وأغطية قوارير الزهور غير الورقية وتماثيل من الخزف أو الخشب أو الزجاج 

والفسيفساء الزجاجية لغير البناء واألواني الزجاجية الملونة والمزهريات ليست من معادن 

ير ليست من ثمينة وأواني المائدة التي ليست من المعادن النفيسة واألوعية الزجاجية والقوار
معادن ثمينة وحماالت الصابون وحامالت المناديل ليست من المعادن الثمينة وعلب مساحيق 

التجميل ليست من معادن ثمينة ومبخرات عطور وبخاخات العطور والزهور الطبيعية 

والصناعية وأواني وحاويات للحمام والمرحاض وقضبان الستائر والستائر الشبكية ولوازم 
دمى وأدوات صغيرة للحدائق واالدوات والمالبس وألبسة القدم والحبال والخيوط اإلضاءة وال

والخيام والمظالت والمشمعات واألشرعة وأغطية لألسرة والطاوالت من النسيج واألشرطة 

والقماش المخرم واألزرار والدبابيس واأللعاب والدمى والمعجنات والحلويات والمثلجات 
غير الكحولية والبيرة والمشروبات الكحولية )ما عدا البيره(؛ القابلة لألكل والمشروبات 

المعلومات التجارية وخدمات المساعدة والمشورة للمستهلكين بشأن هذه السلع؛ خدمات 

الدعاية واإلعالن وخدمات تنظيم الحمالت الدعائية ونشر اإلعالنات وخدمات تزيين واجهات 
اإلعالنية وتحديدا المنشورات والنشرات المحالت وخدمات عرض البضائع ونشر المواد 

اإلعالنية والمطبوعات والعينات؛ خدمات دراسات األسواق وخدمات إدارة ملفات الحاسوب 

 وخدمات تنظيم المعارض التجارية والمعارض لألغراض التجارية واإلعالنية.,

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

application. 

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

 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: GIFI اسم طالب التسجيل: جيفي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), ZI La 

Boulbène, BP 40, France 

، 40(، زد اي ال بولبين، بي بيه 47300لوت )-سور-فيلنوف

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167396 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167396 الصنف 
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   JEFF DE BRUGES  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising via telecommunications; Online advertising and 
advertising by mail order; Advertising through placards; Direct 

mail advertising; Dissemination of advertising matter; Publicity 
columns preparation, namely commercial mailing; 
Demonstration of goods; Market studies; Opinion polling; 

Consumers (Commercial information and advice for -) 
[consumer advice shop]; Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Organisation of 

promotional activities to obtain customer loyalty; Business 
management; Professional consultancy and expertise in the 
field of business; Public relations services; Presentation of 

foodstuffs, in particular chocolate products, on all kinds of 
communication media, for retail purposes; Retail services in 
relation to foodstuffs, Namely chocolate, Cocoa, Cocoa and 

chocolate products, Pralines, Confectionery, Dragées, Caramels 
(candy), candies, Bakery products, Cakes, buns, Biscuits, Petits 
fours (cakes), Waffles, Pancakes, Gingerbread, Almond paste, 

Preparations made from cereals for food, Confectionery for 
decorating Christmas trees, Edible decorations for cakes, 
aromatic preparations for food, Ices, ice creams, tea, Coffee, 

Cocoa-based beverages, Coffee-based beverages and Cocoa, 
Beverages based on chocolate or coffee., 

خدمات اإلعالن عبر االتصاالت؛ خدمات االعالن االلكتروني واالعالن عبر البريد؛ خدمات 
االعالن من خالل الالفتات؛ خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر؛ خدمات نشر مواد الدعاية 

داد أعمدة الدعاية واالعالن وتحديداً: المراسالت التجارية؛ خدمات عرض واإلعالن؛ إع
البضائع؛ خدمات دراسات األسواق؛ استطالع اآلراء؛ خدمات تقديم المعلومات والمشورة 

التجارية للمستهلكين )مواقع إسداء النصح للمستهلكين(؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات 

شطة ترويجية للحصول على والء الزبائن؛ خدمات إدارة التجارية أو اإلعالنية؛ تنظيم أن
األعمال؛ االستشارات والخبرات المهنية في مجال العمل التجاري؛ خدمات العالقات العاّمة؛ 

عرض المواد العذائية وتحديداً منتجات الشوكوال على جميع أنواع وسائط االتصاالت لغايات 

جزئة تحديداً: الشوكوال والكاكاو ومنتجات الشوكوال البيع بالتجزئة؛ بيع المواد الغذائية بالت
والكاكاو وحلوى اللوز والحلويات، حلو الملبس، كاراميل)سكاكر( والسكاكر ومنتجات المخابز 

والكعك والكعك المدور المحلى والبسكويت وحلوى الكعك الصغيرة )كعك( وكعكة الوفل 

اللوز والمستحضرات المصنوعة من والفطائر المحالة )بانكيك( وخبز الزنجبيل وعجينة 
الحبوب للطعام وحلويات لتزيين االشجار ومزينات الكعك الصالحة لألكل والمستحضرات 
العطرية للطعام والمثلجات والبوظة والشاي والقهوة والمشروبات التي أساسها الكاكاو 

 الشوكوال.,والمشروبات التي أساسها الكاكاو والقهوة والمشروبات التي أساسها القهوة و

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: JEFF DE BRUGES 
DIFFUSION 

 اسم طالب التسجيل: جيف ديه بروج ديفوزيون

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 12 avenue Joseph Paxton - Parc du Bel 
Air, 77164 Ferrières-en-Brie,  France 

 77164بارك دو بيل اير،  –افنيو جوزيف باكستون  12
 بري،  فرنسا-اون-فيرير

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167397 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167397 الصنف 
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   ELLA’S KITCHEN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, business management, business administration, 
office functions; Promotion, advertising and marketing of on-
line websites; Providing services of online and offline retail 

sales, wholesale, distribution, marketing, consultancy; import, 
export of food products; retail store and mail order services 
featuring food and beverages for consumption on and off 

premises; Advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing communications, 
namely, social media, search engine marketing, inquiry 

marketing, internet marketing, mobile marketing, blogging and 
other forms of passive, shareable or viral communications 
channels; on-line customer-based social media brand marketing 

services; Distribution and dissemination of advertising 
materials, namely printed material, brochures and samples; 
Charitable services, namely, organizing and conducting 

volunteer programs and community service projects for 
employee participation, 

خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات إدارة األعمال وخدمات تولي وتسيير شؤون األعمال 
ويج وخدمات اإلعالن والتسويق لمواقع االنترنت؛ ؛ توفير وخدمات الوظائف المكتبية؛ التر

خدمات البيع اإللكتروني والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتوزيع وخدمات التسويق وتقديم 

االستشارات؛ االستيراد والتصدير وتصدير منتجات األطعمة؛ توفير خدمات محالت البيع 
عمة والمشروبات لالستهالك؛ خدمات اإلعالن بالتجزئة والطلبات البريدية التي تضم األط

والتسويق المتوفر عبر طرق غير مباشرة التصاالت التسويق ، تحديدا: وسائل التواصل 

االجتماعي وخدمات تسويق محركات البحث والتسويق بالتحقق والتسويق عبر االنترنت 
صاالت المجهولة والتسويق عبر الهواتف النقالة والمدونات وأشكال أخرى من قنوات االت

القابلة للمشاركة؛ خدمات التسويق اإللكتروني التي أساسها وسائل التواصل االجتماعي؛ 

توزيع وبث المواد اإلعالنية، وتحديداً المواد المطبوعة والمنشورات والعينات؛ خدمات 
األعمال الخيرية، تحديدا: تنظيم وإدارة برامج تطوعية ومشاريع خدمة اجتماعية لمشاركة 

 الموظفين,

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Ella’s Kitchen (IP) Limited  اسم طالب التسجيل: ليمتد )ي بيهآ(االز كيتشن 

Nationality     : UNITED KINGDOM الطالبجنسية  بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ella's Barn, 22 Greys Green Farm, 

Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, 
RG9 4QG, United Kingdom 

 -اون -روذرفيلد جريز، هينليجريز جرين فارم،  22االز بارن، 

 كيو جي،  المملكة المتحدة4 9ثيمس، آر جي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167345 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167345 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising by mail order; online advertising on a computer 

network; publicity ;business management and organization 
consultancy ;import- export agency services ;procurement 

services for others [purchasing goods and services for other 

businesses] ;marketing ;relocation services for businesses ;
search engine optimisation for sales promotion ;sponsorship 

search. 

ريدية؛ الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب؛ اإلعالن عن طريق الطلبات الب

واإلعالن؛ استشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات التجارية؛ خدمات وكاالت الدعاية 
خدمات تدبير االحتياجات لآلخرين ]شراء سلع وخدمات تتعلق بأعمال االستيراد والتصدير؛ 

عمال؛ محرك البحث األمثل لترويج خدمات نقل مشاريع األتجارية أخرى[؛ التسويق؛ 

 المبيعات؛  خدمات البحث عن الرعاية.

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Shenzhen 4PX Express 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.بي إكس إكسبريس كو4شينزهين 

Nationality     : CHINA الطالب جنسية الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 309-310/313-315 ,Air Cargo Terminals 
(Domestic Cargo Terminals),  Airport 

Route 4 ,Shenzhen International Airport ,

Bao'an Dist.,  Shenzhen, Guangdong 
518128 China  

، إير كارغو تيرمينالز) دوميستيك 309-310/313-315
شينزهين إنترناشيونال ، 4كارغو تيرمينالز(، إيربورت روت 

 518128إيربورت، باوان ديستريكت، شينزهين، غوانغدونغ 

 الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167231 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167231 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods in respect of clothing, headwear, footwear, bags, 
handbags (excluding the transport thereof) enabling customers 

to conveniently view and purchase those goods; 
advertising/publicity; shop window dressing; outdoor 
advertising; presentation of goods in respect of clothing, 

headwear, footwear, bags, handbags on communication media 
for retail purposes; sales promotion for others. 

خدمات جلب المنفعة لآلخرين عن طريق عرض مجموعة متنوعة من البضائع فيما يتعلق 
و حقائب اليد )غير متضمنة المواصالت( بالمالبس وأغطية الرأس و األحذية  و الحقائب 

لمساعدة الزبائن على مشاهدة )عرض( وشراء تلك البضائع، الدعاية واالعالن/الدعاية، 

تزيين )تلبيس( واجهات العرض في المحالت، اإلعالنات الخارجية، عرض السلع الخاصة 
صاالت لغاية البيع بالمالبس وأغطية الرأس واالحذية والحقائب وحقائب اليد عبر وسائل االت

 بالتجزئة، ترويج المبيعات لآلخرين.

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Max Mara Fashion Group 
S.r.l. 

طالب التسجيل:اسم  .ال .آر .ماكس مارا فاشن جروب اس  

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Pietro Giannone 10, 10121, Torino, 
Italy 

 عنوان طالب التسجيل  تورينو، ايطاليا، 10121، 10فيا بيترو جيانون 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167192 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167192 الصنف 



335 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

clothes trading for men, women and kids ; trading of  

accessories , cosmetics and perfumes ;  publicity & 
advertisement services. 

تجارة  االلبسة الرجالية والنسائية والخاصة باالطفال، تجارة االكسسوارات ومستحضرات 

 التجميل والعطور، خدمات الدعاية واالعالن

Disclaimer: The registration of this trademark does not give its 
owner the exclusive rights to use the word garanti if appeared 
apart from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام كلمة جرانتي اذا ا 
 وردت بمعزل عن العالمة

 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Mahmoud Saed Mahmoud  
Jabas 

 اسم طالب التسجيل: محمود سائد محمود جعباص

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Tlaa Ali , AL Sultan Marketing 
Street, P.O. Box 1536, 11947 Amman, 
P.O.Box: 841153, 11184 

،  1536عمان، تالع العلي ، شارع سوق السلطان ، ص.ب. 
 11184, 841153عمان  ، ص.ب: 11947

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167594 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167594 الصنف 



336 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Marketing services; Advertising agencies; Public relations; On-
line advertising on computer communication networks; Creating 

and updating advertising material; Publication of advertising 
material; Rental of advertisement space and advertising 
material; organizing exhibitions for commercial purposes; 

Dissemination of advertising for others via the internet; Sales 
promotion for others; Advertising and commercial information 
services via the internet; Information or enquiries services on 
business and marketing; Marketing research services; 

Compilation of information into computer databases; 
Auctioneering; Retail department store services; Supermarkets; 
Retail convenience stores; On-line retail store services featuring 

a wide variety of consumer goods; Retail automobile parts and 
accessories stores; Retail bakery shops; Retail delicatessen 
services; Retail grocery stores; Retail pharmacy services; Retail 

store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others; Retail optical stores; Retail stationery stores. 

ن خدمات التسويق؛ وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات العالقات العامة؛ خدمات الدعاية واإلعال
إلكترونيا عبر اإلنترنت عبر شبكات االتصال الحاسوبية؛ خدمات إنتاج وتحديث المواد 

اإلعالنية؛ خدمات نشر المواد اإلعالنية؛ خدمات تأجير المساحات اإلعالنية والمواد اإلعالنية؛ 
خدمات تنظيم معارض ألغراض تجارية؛ نشر اإلعالنات لآلخرين عن طريق اإلنترنت؛ خدمات 

مبيعات لآلخرين؛ خدمات المعلومات اإلعالنية والتجارية عن طريق االنترنت؛ خدمات ترويج ال

المعلومات أو االستعالمات حول األعمال التجارية والتسويق؛ خدمات بحث ودراسة التسويق؛ 
جمع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب ؛ خدمات البيع بالمزاد العلني؛ خدمات مخازن 

متاجر الكبيرة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة ذات األقسام المتعددة؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ ال
متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تتميز بمجموعة واسعة من السلع االستهالكية؛ 

خدمات متاجر قطع السيارات واالكسسوارت للبيع بالتجزئة ؛ محال المخابز للبيع بالتجزئة؛ 
جزئة للمعلبات؛ متاجر البقالة للبيع بالتجزئة؛ خدمات صيدلية البيع خدمات متاجر البيع بالت

بالتجزئة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز بمجموعة واسعة من السلع االستهالكية 

 لآلخرين؛ متاجر البصريات للبيع بالتجزئة؛ متاجر القرطاسية للبيع بالتجزئة.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: CJ CGV CO., LTD. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.سي جيه سي جي في كو 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-daero 23-

gil, Yongsan-gu, Seoul,  Republic of Korea 

جيل،  -23دايرو  -، هانجانج55اف ال،  6بارك مول  -اي

 جو، سيؤول، جمهورية كوريا -يونجسان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167531 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167531 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail outlets related to clothes; Wholesale shops related to 

clothes; View products; Advertising; Demonstration of goods; 
Import-export agencies; Exhibitions (Organization of –) for 
commercial or advertising purposes; Advertising space (Rental 

of –); Distribution of samples; On-line advertising on a computer 
network; Retail purposes (Presentation of goods on 
communication media for –). 

جزئة المتعلقة بالمالبس، محالت بيع الجملة المتعلقة بالمالبس، عرض محالت بيع الت

المنتجات، الدعاية واإلعالن، اظهار واشهار السلع، وكاالت االستيراد والتصدير، المعارض 
)تنظيم المعارض( لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن، مساحات لإلعالن 

الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على )تأجير مساحات لإلعالن(، نشر مواد 

 شبكة حاسوب، البيع بالتجزئة )عرض السلع عبر وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة(.

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

Applicant Name: Future Intl Co for 
Invistment & Development 

 اسم طالب التسجيل: المستقبل العالمية لالستثمار والتطوير

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، االردن  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167280 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167280 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services and online retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر التجزئة على اإلنترنت التي تتميز بمجموعة 
 واسعة من السلع االستهالكية.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/536,703 
Claim Date: 25/07/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88/536,703رقم االدعاء: 
 25/07/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc. اسم طالب التسجيل: .تارجيت براندز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167299 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167299 الصنف 
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   DENTSU GROUP  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising and publicity services; on-line advertising on a computer 
network; television advertising; radio advertising; magazine 
advertising; direct mail advertising; outdoor advertising; agencies, 

intermediary or brokerage for advertising; information services 
relating to advertising; advertising consultancy; layout services for 
advertising purposes; publicity columns preparation; updating of 

advertising materials; publication of publicity materials; 
dissemination of advertising matter; planning and production of 
advertising media; planning and organization of exhibitions and 

trade fairs for commercial or advertising purposes; organization of 
fashion shows for promotional purposes; planning and organization 
of sales promotion events and marketing events; distribution of 

samples; public relations; public relations agencies; shop window 
dressing; rental or provision of advertising space; brokerage for 
provision of advertising space; publicity material rental; marketing; 

sales promotion for others; sales promotion of goods and services 
for others, and provision of advice thereon; sponsorship search; 
economic forecasting; marketing research, studies, analysis and 

assessment; opinion polling; compilation of statistics;? price 
comparison services; research and analysis of advertising 
effectiveness, and provision of information relating thereto; 

marketing research in relation to computer network, such as trends 
of accesses to websites by Internet users, and providing analysis 
and information on results of the research; provision of business or 

commercial information; business management and organization 
consultancy; business management analysis and consultancy; 
consultancy and advisory services regarding business strategy; 

business research and data analysis; administrative processing of 
purchase orders; providing information concerning commercial 
sales; arranging of contracts for the purchase and sale of goods, for 
others; business administration of the licensing of the goods and 

services of others; business management of entertainers; 
consultation relating to brand strategy; consultancy on various 
business planning, product developments and corporate images; 

collecting, management and analysis of information on customers of 
companies, and providing information thereon; arranging of 
technical, sales and manufacturing cooperation of companies; 

providing information relating to financial statement preparation; 
providing employment information and recruitment information; job 
placement services; job placement consultancy; compilation of 

mailing lists; office functions, namely filing, in particular documents 
or magnetic tape; agency services of office functions; agency 
services of office functions in relation to purchase orders for goods; 

computerized file management; agency services of calculating 
copyright royalties for others; news clipping services; data search in 
computer files for others; input processing, systemization and 

compilation of information into computer databases; agency 
services of office functions relating to data processing; arranging 
newspaper subscriptions for others; search engine optimisation 

خدمات الدعاية واإلعالن،اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكة الكمبيوتر،الدعاية 
زيون،اإلعالن بالراديو،الدعاية واإلعالن عبر المجالت،اإلعالن واإلعالن عبر التليف

بالبريد المباشر،الدعاية واإلعالن الخارجي،الوكالت أو الوساطة أو السمسرة للدعاية 

واإلعالن،خدمات المعلومات المتعلقة بالدعاية واإلعالن،استشارات الدعاية 
د أعمدة الدعاية واإلعالن،خدمات تصميم ألغراض الدعاية واإلعالن،إعدا

واإلعالن،تحديث مواد الدعاية واإلعالن،نشر مواد الدعاية واإلعالن،نشر مواد الدعاية 

واإلعالن،تخطيط وإنتاج وسائط الدعاية واإلعالن،تخطيط وتنظيم المعارض التجارية 
ألغراض تجارية وإعالنية،تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية،تخطيط وتنظيم 

لمبيعات ومناسبات التسويق،توزيع عينات،العالقات العامة،وكاالت مناسبات ترويج ا

العالقات العامة،تزيين واجهات المحالت التجارية،تأجير أو توفير المساحات 
اإلعالنية،سمسرة لتوفر المساحات اإلعالنية،تأجير مواد الدعاية 

دمات للغير واإلعالن،التسويق،ترويج المبيعات للغير،ترويج المبيعات من السلع والخ

وإعطاء النصائح الخاصة بها،بحث الكفاالت،التنبؤات اإلقتصادية،بحث ودراسة وتحليل 
وتقييم التسويق،استطالع الرأي،تجميع البيانات اإلحصائية،خدمات مقارنة 

األسعار،بحث وتحليل مدى فعالية الدعاية واإلعالن، وتوفير المعلومات المتعلقة 

بشبكة الكمبيوتر، مثل سبل االتصال بالمواقع  بذلك،بحث التسويق فيما يتعلق
اإللكترونية من خالل مستخدمي اإلنترنت، وإعطاء تحليل ومعلومات تتعلق بنتائج 

البحث،توفير معلومات تتعلق باألعمال أو معلومات تجارية،استشارات في إدارة وتنظيم 

فيما يتعلق األعمال،تحليل واستشارات إلدارة األعمال،خدمات النصح واالستشارة 
باستراتيجية األعمال،البحث وتحليل البيانات المتعلقة باألعمال،المعالجة اإلدارية 

لطلبات الشراء،توفير معلومات تتعلق بالمبيعات التجارية،إبرام العقود لشراء السلع 

وبيعها للغير،إدارة األعمال لترخيص السلع والخدمات للغير،إدارة األعمال 
المتعلقة بسياسة العالمات التجارية،االستشارات المتعلقة للمضيفين،االستشارات 

بالتخطيط لألعمال المختلفة وتطوير المنتجات والصور التجارية،جمع وإدارة وتحليل 

المعلومات المتعلقة بعمالء الشركات، وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك،ترتيب التعاون 
كات،توفير المعلومات المتعلقة على مستوى التقنيات والمبيعات والتصنيع بين الشر

بإعداد البيانات المالية،توفير معلومات التوظيف ومعلومات التجنيد،خدمات 

التوظيف،استشارات التوظيف،تجميع قوائم البريد،الوظائف المكتبية، أي حفظ الملفات، 
في وثائق أو شريط مغناطيسي،خدمات الوكاالت للوظائف المكتبية،خدمات الوكاالت 

المكتبية فيما يتعلق بطلبات شراء السلع،إدارة الملفات بالكمبيوتر،خدمات  للوظائف
الوكاالت لحساب عوائد حقوق الطبع للغير،خدمات اقتطاع األخبار المهمة 

بالصحف،البحث في البيانات في ملفات الكمبيوتر للغير،معالجة المدخالت،تنظيم 
ت الوكاالت للوظائف المكتبية وتجميع المعلومات في قواعد بيانات بالكمبيوتر،خدما

المتعلقة بمعالجة البيانات،ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين،خدمات تحسين محرك 

البحث،الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية األحداث الرياضية،إدارة برامج 
المسافر الدائم التي تسمح لألعضاء باستبدال األميال مقابل النقاط أو الجوائز التي 

ا برامج والء أخرى،عرض الشركات وسلعها وخدماتها على اإلنترنت،الترويج تقدمه

لسلع والخدمات لآلخرين من خالل إدارة المبيعات وبرامج الحوافز الترويجية التي 
تنطوي على طوابع تجارية،إصدار وإدارة بطاقات النقاط،ترتيب وإجراء 

ت والبيانات المكتوبة،إدارة المزادات،خدمات وكالة االستيراد،تجميع وتنظيم االتصاال

العمليات المتعلقة بتشغيل أنظمة الكمبيوتر أو تقديم المشورة، االستشارات والمعلومات 
المتعلقة بها،خدمات االستقبال للزوار في المباني،تقديم المعلومات والمشورة 

ت للمستهلكين فيما يتعلق باختيار المنتجات والعناصر المراد شراؤها،استئجار اآلال

والمعدات المكتبية،توفير معلومات التوظيف وتوفير المعلومات المتعلقة بها،تقديم 
معلومات عن مقاالت الصحف،استئجار آالت البيع،ترتيب االشتراكات في خدمات 

 االتصال عن بُعد، الهاتف أو خدمة الكمبيوتر لآلخرين.

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

Applicant Name: DENTSU INC. اسم طالب التسجيل: .دينتسو انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo 105-7001 Japan 

 7001-105كو، طوكيو -شيمباشي، ميناتو-، هيجاشي1-8-1

 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167256 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167256 الصنف 
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services; promotion of goods and services through sponsorship of 
sports events; administration of frequent flyer programmes that 

allow members to redeem miles for points or awards offered by other 
loyalty programmes; presentation of companies and their goods and 
services on the Internet; promoting the goods and services of others 

through the administration of sales and promotional incentive 
schemes involving trading stamps; issuance and management of 
point cards; arranging and conducting auctions; import agency 

services; compilation and systemization of written communications 
and data; operation management relating to operation of computer 
systems or providing advice, consultancy and information thereof; 

reception services for visitors in buildings; providing information 
and advice to consumers regarding the selection of  

Priority claim:  Claim Country: JP 

Claim No.: 2019-048529 
Claim Date: 05/04/2019 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 048529-2019رقم االدعاء: 
 05/04/2019تاريخ االدعاء: 
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  BOOZ ALLEN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Management consulting services in various industries and 
fields of business, namely, aerospace, defense, manufacturing, 

technology management, electronics, health care, chemicals, 
pharmaceuticals, government contracting, transportation, 
marketing, education, banking, utilities, insurance, energy, 

telecommunications, and environment management; business 
data analysis services in the fields of social media, marketing, 
merchandising, customer service, website performance, 

financial services, healthcare, communication, mobile 
technology, consumer goods, retail, and manufacturing. 
Professional counselling on organization and general 

management problems-namely, in the fields of organizational 
planning, policy development, operations improvement, 
productivity improvement, personnel appraisal and selection, 

and the like. 

خدمات االستشارات اإلدارية في الصناعات المختلفة ومجاالت العمل وبالتحديد الفضاء الجوي 
لكترونيات والرعاية الصحية والكيماويات والدفاع والتصنيع وإدارة التكنولوجيا واإل

والمستحضرات الصيدالنية والمقاوالت والتعاقدات الحكومية والنقل والتسويق والتعليم 
والخدمات المصرفية والمرافق والتأمين والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية وإدارة 

تماعي والتسويق والترويج البيئة، خدمات تحليل بيانات األعمال في مجاالت التواصل االج

وخدمة العمالء وأداء الموقع اإللكتروني والخدمات المالية والرعاية الصحية واالتصاالت 
وتكنولوجيا الهواتف المحمولة والسلع االستهالكية وتجارة التجزئة والتصنيع. تقديم المشورة 

التخطيط التنظيمي وتحديدا في مجاالت  -المهنية بشأن مشكالت التنظيم واإلدارة العامة 

وتطوير السياسات وتحسين العمليات وتحسين اإلنتاجية وتقييم الموظفين واختيارهم وما 
 شابه ذلك.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167566 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167566 الصنف 
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  BOOZ ALLEN HAMILTON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Management consulting services in various industries and 
fields of business, namely, aerospace, defense, manufacturing, 
technology management, electronics, health care, chemicals, 

pharmaceuticals, government contracting, transportation, 
marketing, education, banking, utilities, insurance, energy, 
telecommunications, and environment management; business 

data analysis services in the fields of social media, marketing, 
merchandising, customer service, website performance, 
financial services, healthcare, communication, mobile 

technology, consumer goods, retail, and manufacturing. 
Professional counselling on organization and general 
management problems-namely, in the fields of organizational 

planning, policy development, operations improvement, 
productivity improvement, personnel appraisal and selection, 
and the like. 

خدمات االستشارات اإلدارية في الصناعات المختلفة ومجاالت العمل وبالتحديد الفضاء الجوي 
لكترونيات والرعاية الصحية والكيماويات والدفاع والتصنيع وإدارة التكنولوجيا واإل

والمستحضرات الصيدالنية والمقاوالت والتعاقدات الحكومية والنقل والتسويق والتعليم 

والخدمات المصرفية والمرافق والتأمين والطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية وإدارة 
تماعي والتسويق والترويج البيئة، خدمات تحليل بيانات األعمال في مجاالت التواصل االج

وخدمة العمالء وأداء الموقع اإللكتروني والخدمات المالية والرعاية الصحية واالتصاالت 

وتكنولوجيا الهواتف المحمولة والسلع االستهالكية وتجارة التجزئة والتصنيع. تقديم المشورة 
التخطيط التنظيمي وتحديدا في مجاالت  -المهنية بشأن مشكالت التنظيم واإلدارة العامة 

وتطوير السياسات وتحسين العمليات وتحسين اإلنتاجية وتقييم الموظفين واختيارهم وما 

 شابه ذلك.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .الين هاملتون انك بوز 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167562 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167562 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail outlets related to chocolates, Sweets, and foods 

products; Wholesale shops related to chocolates, Sweets, and 
foods products; View products; Advertising related to food 
products ; Demonstration of goods; Distribution of samples; 

Retail purposes (Presentation of goods on communication 
media for sale); Sell chocolate and food online 

محالت البيع بالتجزئة المتعلقة بالشوكوالتة والحلويات والمنتجات الغذائية، محالت البيع 

بالجملة المتعلقة بالشوكوالتة والحلويات والمنتجات الغذائية، عرض المنتجات، اإلعالن 
تجات الغذائية،عرض البضائع، توزيع العينات، غايات البيع بالتجزئة والدعاية المتعلق بالمن

 )عرض البضائع على وسائط االتصال للبيع(، بيع الشوكوالته و المواد الغذائية عبر االنترنت

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Excellence International 
Company for Chocolate 

 اسم طالب التسجيل: التميز الدولي للشوكالته

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، األردن  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب الفكريةأبو غزالة للملكية  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167265 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167265 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising and advertisement services; advertising agencies; 
on-line advertising on computer networks; pay per click 
advertising; preparing advertisements for others; dissemination 

of advertising matter; advertising through all public 
communication means; sales promotion for others; advice in 
the field of business management and marketing; search engine 

optimization for sales promotion; providing and rental of 
advertising space on the internet; business advice and 
information; assistance in management of business activities; 

commercial information agency services; providing business 
information via a website; personnel management consultancy; 
updating and maintenance of data in computer databases., 

اية على الخدمات اإلعالنية واإلعالنات؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدع
اإلنترنت على شبكات الحاسوب؛ الخدمات اإلعالنية التي يتم من خاللها الدفع لمالك الموقع 

اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن؛ خدمات إعداد اإلعالنات لآلخرين؛ خدمات نشر 

خدمات  مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر كافّة وسائل االتصاالت العاّمة؛
ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات تقديم النصائح في مجال إدارة وتسويق األعمال؛ خدمات 
تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات توفير وتأجير المساحات اإلعالنية عبر 

اإلنترنت؛ خدمات تقديم النصح والمعلومات األعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة نشاطات 
مات وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات توفير المعلومات عن األعمال عن األعمال؛ خد

طريق المواقع االلكترونية؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين؛ خدمات تحديث 

 وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167464 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167464 الصنف 
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  Fortnite  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic commerce services, namely, providing on-line retail 

store services featuring computer software, games, and 
clothing; On-line retail store services featuring video game and 
e-sports related merchandise 

خدمات التجارة االلكترونية، تحديدا:  توفير خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي 

تعرض برمجيات الحاسوب واأللعاب والمالبس؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت 
 التي تعرض ألعاب الفيديو والبضائع المتعلقة بالرياضة اإللكترونية

Date of 29/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Epic Games, Inc. اسم طالب التسجيل: .ايبيك جيمز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 620 Crossroads Boulevard, Cary, North 

Carolina 27518, USA 

، 27518كروسرودز بوليفارد، كاري، نورث كاروالينا  620

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167470 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167470 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

musical instruments & books trading   تجارة االت موسيقية و كتب موسيقية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give its 

owners the absolute right to use a piano in isolation from the 
mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )بيانو( بمعزل عن 

 العالمة 

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: Marekt2Win for Marketing 
Solutions 

 اسم طالب التسجيل: شركة نسوق لنفوز للحلول التسويقية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman,86 Queen Noor St., P.O.Box: 203, 
11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 203شارع الملكة نور  ، ص.ب: 86عمان,

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 203 -11941 amman,86 Queen 

Noor St. 

ليغعنوان التب شارع الملكة نور 86عمان, 11941 -203ص.ب    

Trademark 167419 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167419 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electronics parts trade    تجارة القطع الكترونية 

Date of 16/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2019  

Applicant Name: Mahmoud Sada 
Mohammad Sokker 

 اسم طالب التسجيل: محمود سعدي محمد سكر  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Queen Rania st  , Amman, 
P.O.Box: 1808, 11953 

, 1808عمان/ شارع الملكة رانيا العبدهللا   ، عمان  ، ص.ب:
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1808 -11953 Amman/Queen 

Rania st   

ليغعنوان التب عمان/ شارع الملكة رانيا العبدهللا   11953 -1808ص.ب    

Trademark 167277 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167277 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising and business managment   االعالن وادارة االعمال 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 

ق باستعمال الكلمات العامة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطل
 والوصفية بمعزل عن العالمه

 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: City Cinema company 
P.S.C 

 اسم طالب التسجيل: شركة سينما المدينة المساهمة الخاصة المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman -shemisani -rafiq athim st building 
1 second floor , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 amman -shemisani -

rafiq athim st building 1 second floor  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  

 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 167520 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167520 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

E-MarketingImport and export and trading of mobile accessories 
/trading of bags / trading of women accessories. 

 استيراد و تصدير و تجارة االكسسوارات للموبايالت / تجارة الحقائب / التسويق اإللكتروني
 تجارة اكسسوارات نسائية

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

Applicant Name: Laith Baseem Issa m 
Kaddoumi (Otlop w 
Tmanna Institution for e- 

marketing )  

 اسم طالب التسجيل: (مؤسسة اطلب وتمنى للتسويق االلكتروني )ليث بسيم عصام القدومي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Tla' Al -Ali -Wasfi al Tal street , 

P.O.Box: 2950, 11953 

, 2950شارع وصفي التل   ، ص.ب:-تالع العلي -عمان 

11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2950 -11953 Amman -Tla' Al -Ali -
Wasfi al Tal street  

شارع وصفي -تالع العلي -عمان  11953 -2950ص.ب  
 التل 

ليغعنوان التب  

Trademark 167449 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167449 الصنف 



350 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sale of Paintings بيع اللوحات الفنية 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

Applicant Name: Al neqat al motarabita for 
touristic restaurants co  

 اسم طالب التسجيل: شركة النقاط المترابطة للمطاعم السياحية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address Amman -al abdali -investment str , 
P.O.Box: 940553, 11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 940553عمان العبدلي  ش االستثمار    ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940553 -11194 Amman -al abdali 

-investment str  

ليغعنوان التب عمان العبدلي  ش االستثمار   11194 -940553ص.ب    

Trademark 167302 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167302 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

oil trading , import and export  تجارة الزيوت واالستيراد والتصدير 

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

Applicant Name: Al Khory & Alsharef Co   اسم طالب التسجيل: شركة الخوري والشريف 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company التسجيلنوع طالب  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -aljowaideh , P.O.Box: 26, 11733  عنوان طالب التسجيل  11733, 26الجويدة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11733 amman -aljowaideh    ليغعنوان التب الجويدة -عمان  11733 -26ص.ب  

Trademark 167580 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167580 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Marketing and e-commerce. For purposes: Electrical and 
electronic appliances, software, digital products, security and 
safety devices, Home Furniture & Accessories, Personal care, 

beauty and accessories, Car Accessories, Office, educational, 
school supplies, books and Reading Animals and Pets, Toys 
and Gifts, Clothing and Shoes, Garden and Excursions, Baby 

Items, Kitchen Accessories.Electronic trade.Internet Marketing 
Services.E-Marketing. 

 التسويق والتجارة االلكترونيه. وذلك للغايات التالية: االجهزة الكهربائيه وااللكترونيه
 اثاث المنازل ومستلزماته؛ العناية«قمية واجهزة الحماية واألمانوالبرمجيات والمنتجات الر

 الشخصية والجمال ومستلزماته؛ مستلزمات واكسسوارات السيارات. مستلزمات مكتبية

وتعليمية ومدرسية والكتب والقراءة, مستلزمات العناية بالحيوانات, االلعاب والهداياء 
 التء. مستلزمات االطفال؛ المطبخ وتزلماته.واالحذية. مستلزمات الحدائق والرح الماليس

 تجارة الكترونيه.خدمات تسويق الكترونيه عبر االنترنت.التسويق االلكتروني.

Date of 03/11/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

Applicant Name: Murad and Mahani 
Investment Grop  

 اسم طالب التسجيل: شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company طالب التسجيلنوع  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Macca st opposite to mecca mall , 
P.O.Box: 658, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 658مقابل مكة مول   ، ص.ب:-شارع مكة 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 658 -11953 Macca st opposite to 

mecca mall  

ليغعنوان التب مقابل مكة مول -شارع مكة  11953 -658ص.ب    

Trademark 167215 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167215 الصنف 
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   SPARCS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

processing of purchase orders; advertising by mail order; 
business appraisals; business consultancy; business 

information; business inquiries; business investigations; 
business management and organization consultancy; business 
management assistance; business management consultancy; 

business organization consultancy; business research; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information and advice for 

consumers [consumer advice shop]; commercial or industrial 
management assistance; demonstration of goods; direct mail 
advertising; dissemination of advertising matter; distribution of 

samples; import-export agencies; marketing; marketing 
research; marketing studies; modelling for advertising or sales 
promotion; on-line advertising on a computer network; 

organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; outdoor advertising; presentation of 

goods on communication media, for retail purposes; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sales promotion for others; the 

bringing together for the benefit of others of a variety of goods 
(excluding the transport thereof) enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; such services 

may be provided by retail stores; wholesale outlets; through 
mail order catalogues of by means of electronic media; retail 
and wholesale services; retail services of coal, tobacco 

products & smokers’ articles. 

خدمات الدعاية واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجيه األعمال ، تفعيل النشاط المكتبي ، المعالجة 
ات اإلدارية لطلبات الشراء ، الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي ، تقييم األعمال ، استشار

األعمال المهنية ، المعلومات واألخبار عن األعمال ، التحريات عن األعمال ، تقصي حقائق 
األعمال ، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال ، المساعدة في إدارة األعمال ، استشارات 

إدارة األعمال ، استشارات تنظيم األعمال ، أبحاث األعمال ، اإلدارة التجارية لترخيص السلع 

الخدمات الخاصة بآخرين ، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد و
المستهلكين[ ، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية ، عرض السلع ، اإلعالن 

بالبريد المباشر ، نشر مواد الدعاية واإلعالن ، توزيع العينات ، وكاالت االستيراد والتصدير ، 

سويق ، أبحاث التسويق ، دراسات التسويق ، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو الت
ترويج المبيعات ، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ، تنظيم المعارض لغايات 

تجارية أو إعالنية ، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية ، الدعاية واإلعالن 

جي ، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة ، خدمات الشراء الخار
لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[ ، ترويج المبيعات ]لآلخرين[ ، خدمات 

تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند 

لى خدمة النقل( ، ويمكن تقديم هذه الخدمات من خالل محالت البيع الحاجة )وال ينطوي ذلك ع
بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل كتالوجات الطلب البريدي أو عبر الوسائل 

االلكترونية ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة ، خدمات البيع بالتجزئة للفحم ومنتجات 

 التبغ وأدوات المدخنين.

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

Applicant Name: af development holding 
limited 

 اسم طالب التسجيل: اي اف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit S317, LEVEL 3 , Emirates Finacial 
Towers , Dubai International Finacial 
Centre,P.O.Box 79947,Dubai,U nited Arab 

Eimrates 

، أبراج االمارات المالية ، مركز دبي 3الطابق  S317وحده 
، دبي ، االمارات العربية 79947المالي العالمي ، ص.ب 

 المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 18055 -11195 emmar towrs, 6th 

circle , tower a,11th floor  

 -الدوار السادس  -ابراج اعمار  11195 -18055ص.ب  

 A -11برج الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167284 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  167284 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

retail services provided by supermarket   خدمات البيع بالتجزئة بواسطة السوبر ماركت 

Date of 20/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: good system co.for import 
and export 

 اسم طالب التسجيل: النظام الجيد لالستيراد والتصدير

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab -bihind central vegetable market 
mamdouh street abo jaber warehouses, 
P.O.Box: 341, 11947 

شارع ممدوح ماهر -سحاب خلف سوق الخضار المركزي  
 11947, 341مستودعات ابو جابر   ، ص.ب:-الحديد 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 341 -11947 Amman -Marka -king 

abdulla st  

ليغعنوان التب شارع الملك عبدهللا-ماركا -عمان 11947 -341ص.ب    

Trademark 167414 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167414 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

marketing , whole sale in food items , sweets , chocolates , 
juices  

 التسويق ، بيع الجمله و المفرق في المواد الغذائيه و الحلويات و الشكوالته و العصائر 

Date of 04/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Castle Deer Company for 
distribution 

 اسم طالب التسجيل: شركة باب القلعة للتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alhoriya str, P.O.Box: 840430, 
11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 840430ش الحرية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 840430 -11181 amman -alhoriya 

str 

ليغعنوان التب ش الحرية -عمان  11181 -840430ص.ب    

Trademark 167455 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167455 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate management services; real estate leasing; leasing of 
office space; real estate renting of apartments, condominiums 

and office space; real estate brokerage. 

خدمات إدارة العقارات؛ خدمات تأجير العقارات؛ تأجير مساحات المكاتب؛ تأجير العقارات من 
 الشقق والوحدات السكنية ومساحة المكاتب؛ خدمات وساطة العقارات.

Priority claim:  Claim Country: MU 

Claim No.: MU/M/2018/28297 
Claim Date: 15/11/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 MU/M/2018/28297رقم االدعاء: 
 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. التسجيل: اسم طالب .ويوورك كومبانيز انك  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 

10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167458 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167458 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate affairs; Real estate management; Real estate 
administration; Management of apartments or villas; 

Apartments, buildings and residential properties management 
services; Buildings management [real estate services]; 
Apartment house management; financial and real estate 

management of apartments and accommodation, such as 
hotels, motels, hotel complexes, apartments, residential hotels, 
tourist homes and other residential buildings for holiday homes 

and holiday camps; Sale and rental of accommodations, 
apartments, studios, rooms inside hotel establishments, hotel 
complexes, residential hotels and other residential buildings for 

holiday homes and holiday camps; Rental and management of 
accommodation for others; Rental of real estate-based 
timeshare; Management and rental services of real estate 

timesharing; Assistance and consultancy services in the field of 
real estate , Management and operation of branded residences; 
Management and operation of extended stay, Serviced 

apartments and villas; Rental of apartments ; Rental and 
provision of offices, office space and work areas for collective 
or individual use; rental and provision of common work areas or 

work areas to be shared; rental of furnished offices; Business 
and project financing services., 

ت؛ خدمات إدارة العقارات؛ إدارة الشقق خدمات الشؤون العقارية؛ خدمات إدارة العقارا
والفيالت؛ خدمات إدارة الشقق السكنية والمباني وأماكن السكن؛ إدارة المباني )خدمات 

العقارات(؛ إدارة العمارات؛ اإلدارة المالية والعقارية للشقق وأماكن اإلقامة كالفنادق والفنادق 
لسكنية والفنادق السكنية والمنازل الصغيرة )الموتيالت( والمجمعات الفندقية والشقق ا

السياحية والمباني السكنية األخرى كمنازل العطالت ومخيمات العطالت؛ خدمات بيع وتأجير 

أماكن اإلقامة والشقق السكنية واالستوديوهات وغرف داخل منشآت فندقية والمجمعات 
ومخيمات العطالت؛ الفندقية والفنادق السكنية والمباني السكنية األخرى كمنازل العطالت 

خدمات تأجير وإدارة أماكن السكن لآلخرين؛ تأجير العقارات المبنية على المشاركة؛ خدمات 

إدارة وتأجير العقارات المبنية على المشاركة؛ خدمات تقديم المساعدات واالستشارات في 
ق اإلقامة مجال العقارات وإدارة وتشغيل المساكن ذات العالمة التجارية؛ إدارة وتشغيل فناد

المطولة والشقق والفيالت التي تتوفر فيها الخدمات؛ تأجير الشقق السكنية؛ تأجير وتوفير 

المكاتب والمساحات المكتبية وأماكن العمل لغايات االستخدام الجماعي أو الفردي؛ استئجار 
وشة؛ وتوفير أماكن العمل المشتركة أو أماكن العمل المراد مشاركتها؛ تأجير المكاتب المفر

 خدمات تمويل األعمال والمشاريع.,

Priority claim:  Claim Country: CH 

Claim No.: 02438/2019 
Claim Date: 21/02/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 02438/2019رقم االدعاء: 
 21/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: MP INVEST AG اسم طالب التسجيل: ام بيه انفست ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Oberneuhofstrasse 12,6340 Baar, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بار، سويسرا 6340، 12اوبرنوهوفشتراس 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167388 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167388 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

financing   التمويل 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

Applicant Name: Lendo fof Financing Co  اسم طالب التسجيل: شركة ليندو للتمويل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -abdallah ghosheh str , P.O.Box: 

3424, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 3424ش عبد هللا غوشه  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3424 -11181 Amman -abdallah 
ghosheh str  

ليغعنوان التب ش عبد هللا غوشه-عمان  11181 -3424ص.ب    

Trademark 167232 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 167232 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advisory and consultancy services relating to telecommunication wiring; 

Building construction; Cleaning of office equipment; Cleaning of printing 
or bookbinding machines and apparatus; Construction; Construction and 
installation works, and repair; Construction and installation works, and 

repair of building; Construction consultancy; Installation of solar panels 
[solar power system]; Installation of solar powered systems; Installation 
services; Installation, repair or maintenance of solar power generation 

equipment; Operation and maintenance of building equipment; Providing 
information relating to repair or maintenance of electronic machines and 
apparatus; Providing information relating to repair or maintenance of 

telecommunication machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of telecommunication machines and 
apparatus; Repair; Repair of personal ornaments; Repair or maintenance 

of air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; Repair or 
maintenance of boilers; Repair or maintenance of burners; Repair or 
maintenance of chemical processing machines and apparatus; Repair or 

maintenance of cinematographic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of cooking pots and pans; Repair or maintenance of electric 
lighting apparatus; Repair or maintenance of electric motors; Repair or 

maintenance of electronic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of freezing machines and apparatus; Repair or maintenance 
of gas water heaters; Repair or maintenance of laboratory apparatus and 

instruments; Repair or maintenance of machines and apparatus for 
processing foods or beverages; Repair or maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; Repair or maintenance of medical 

apparatus and instruments; Repair or maintenance of metalworking 
machines and tools; Repair or maintenance of non-electric cooking 
heaters; Repair or maintenance of office machines and equipment; Repair 

or maintenance of optical machines and apparatus; Repair or 
maintenance of photographic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of plastic processing machines and apparatus; Repair or 

maintenance of plowing machines and implements, other than hand-held 
tools; Repair or maintenance of power distribution or control machines 
and apparatus; Repair or maintenance of power generators; Repair or 

maintenance of power-driven handheld tools (pneumatic, power-actuated 
or hydraulic tools); Repair or maintenance of printing or bookbinding 
machines and apparatus; Repair or maintenance of pumps; Repair or 

maintenance of telecommunication machines and apparatus; Repair, 
cleaning, maintenance or installation services for business and office 
machines and equipment, printers, electronic copying machines, 

scanners, facsimile machines, multifunctional products which offer some 
or all of copying, facsimile, printing and scanning functions in one unit, 
computers, data-processing apparatus, telephone apparatuses, telephone 

receivers, wireless telephones, radio communication equipment including 
satellite communication systems and personal radios, cellular phone 
systems, cellular base station systems, wireless local loop systems, 

wireless data communication systems, photographic cameras and their 
parts or digital cameras and their parts; Sharpening of scissors and 
kitchen knives; Telecommunication wiring. 

خدمات استشارية متعلقة بأنظمة كابالت االتصاالت، إنشاءات المباني، تنظيف 

معدات المكاتب، تنظيف ماكينات وأجهزة الطباعة أو تجليد الكتب، اإلنشاء، 
ل متعلقة باإلنشاء والتركيبات وإصالحها، أعمال متعلقة باإلنشاء أعما

والتركيبات وإصالح المباني، تقديم استشارات متعلقة بالمنشآت، تركيب ألواح 

شمسية ]نظام طاقة شمسية[، تركيب أنظمة يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، 
الشمسية،  خدمات التركيبات، تركيب، إصالح، أو صيانة معدات توليد الطاقة

تشغيل وصيانة معدات المباني، توفير معلومات متعلقة بإصالح أو صيانة 

الماكينات واألجهزة اإللكترونية، توفير معلومات متعلقة بإصالح أو صيانة 
ماكينات وأجهزة االتصاالت، توفير معلومات متعلقة بإصالح أو صيانة ماكينات 

شخصية، إصالح أو صيانة  وأجهزة االتصاالت، اإلصالح، إصالح الحلى ال

أجهزة تكييف الهواء ]لألغراض الصناعية[، إصالح أو صيانة مراجل الغلي، 
إصالح أو صيانة أفران الحرق، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة المعالجة 
الكيماوية، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة التصوير سينمائي، إصالح أو 

ح أو صيانة أجهزة اإلنارة الكهربائية، صيانة أواني الطهي والمقالي، إصال
إصالح أو صيانة المحركات الكهربية، إصالح أو صيانة الماكينات واألجهزة 

اإللكترونية، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة التبريد، إصالح أو صيانة 

سخانات الماء التي تعمل بالغاز، إصالح أو صيانة أجهزة وأدوات معملية، 
كينات وأجهزة لمعالجة األطعمة أو المشروبات، إصالح أو إصالح أو صيانة ما

صيانة ماكينات وأدوات القياس واالختبار، إصالح أو صيانة أجهزة وأدوات 

طبية، إصالح أو صيانة ماكينات وأدوات األشغال المعدنية، إصالح أو صيانة 
سخانات الطبخ غير الكهربية، إصالح أو صيانة ماكينات ومعدات مكتبية، 

ح أو صيانة ماكينات وأجهزة ضوئية، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة إصال

فوتوغرافية، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة معالجة المواد البالستيكية، 
إصالح أو صيانة ماكينات وأدوات الحرث، بخالف األدوات المحمولة باليد، 

صالح أو صيانة إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة توزيع أو التحكم بالطاقة، إ

مولدات الطاقة، إصالح أو صيانة أدوات محمولة باليد يتم تشغيلها عن طريق 
الطاقة )أدوات تعمل بالضغط الهوائي، أو يتم تشغيلها بالطاقة الكهربية أو 

هيدروليكية(، إصالح أو صيانة ماكينات وأجهزة الطباعة أو التجليد، إصالح أو 

اكينات وأجهزة االتصاالت، خدمات صيانة المضخات، إصالح أو صيانة م
اإلصالح، أو التنظيف، أو الصيانة أو التركيب لماكينات ومعدات مكتبية ومتعلقة 

باألعمال وطابعات، وماكينات نسخ إلكترونية، وماسحات، وماكينات فاكس، 

ومنتجات متعددة الوظائف تقدم بعض أو كافة وظائف النسخ، الفاكس والطباعة 
احدة، حواسيب آلية، أجهزة معالجة بيانات، أجهزة هاتفية، والمسح في وحدة و

أجهزة استقبال هاتفية، هواتف السلكية، معدات اتصاالت السلكي تتضمن أنظمة 

اتصاالت السلكية عن طريق القمر الصناعي وأجهزة راديو السلكي شخصية، 
وأنظمة هواتف خليوية، وأنظمة محطة قاعدية خليوية، أنظمة حلقة محلية 

سلكية، أنظمة توصيل بيانات السلكية، كاميرات فوتوغرافية واألجزاء الخاصة ال

بها أو الكاميرات الرقمية واألجزاء الخاصة بها، شحذ المقصات وسكاكين 
 المطابخ، كابالت االتصاالت.

Date of 06/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: KYOCERA Corporation اسم طالب التسجيل: كيوسيرا كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

-612شي، كيوتو -كو، كيوتو-تشو، فوشيمي-تاكيدا توبادونو 6

 ، اليابان8501

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167246 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167246 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 cleaning of clothing, clothing repair, disinfecting, dry cleaning, 

fur care, cleaning and repair, laundering, rental of laundry 
washing machines, leather care, cleaning and repair,linen 
ironing, pressing of clothing, renovation of clothing, washing of 

linen, washing 

 تنظيف المالبس. إصالح المالبس. التطهير من الجرائيم. التنظيف الجاف.

 العناية بالفراء وتنظيفه وإصالحه. غسيل وكي المالبس. تأجير أجهزة غسل
 المالبس. العناية بالجلود المدبوغة وتنظيفها وإصالحها. كي البياضات. كي

 يل.المالبس. تجديد المالبس. غسل البياضات. الغس

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours green,white,light blue, and dark blue 

according to the printfiled with the application.    

الفاتح اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االخضر ،االبيض ، األزرق 
 واالزرق الغامق ، وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  24/09/2019  

Applicant Name: Albadil Internet Marketing   اسم طالب التسجيل: البديل للتسويق عبراالنترنت 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 3799, 11821  عنوان طالب التسجيل  11821, 3799االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3799 -11821 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11821 -3799ص.ب  

Trademark 167282 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167282 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cars dry clean,maintenance vehicl,Vehicle polishing,Vehicle 
cleaning,Vehicle wash 

 غسيل سيارات ,تنظيف مركبات,تلميع مركبات,دراي كلين مركباتْ صيانة وتصليح مركبات

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

Applicant Name: Royal For Car Care  اسم طالب التسجيل: شركة رويال لعناية لوازم السيارات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -bayader, P.O.Box: 10023, 11151  10023بجانب شركة غرغور   ، ص.ب:-البيادر -عمان ,

11151 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10023 -11151 amman -bayader   بجانب شركة -البيادر -عمان  11151 -10023ص.ب
 غرغور 

ليغعنوان التب  

Trademark 167438 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167438 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing access to internet application services for 
communications; SMS/application message sending services 

via PC (personal computer); Transmission of application 
information via internet; Providing access to search services of 
smart phone applications; Communication via virtual private 

networks [VPN]; Electronic delivery of images and photographs 
via a global computer network; Data transmission and 
telecommunication services; Telecommunications services for 
providing access to data/sound or images; Transmission of 

text/photo/video via the smart phone application; Transmission 
of information via applications for smart phones; Transmission, 
broadcasting and reception of audio, video, still and moving 

images, text and data; Transfer of data via on-line services; 
providing access to Peer-to-peer (P2P) sharing services; 
Providing access to a video sharing portal., 

خدمات اتاحة الوصول لخدمات تطبيقات االنترنت لالتصاالت؛ خدمات إرسال رسائل اس ام 
ال معلومات التطبيقات عبر االنترنت؛ اس/التطبيقات عبر الحواسيب الشخصية؛ خدمات إرس

خدمات إتاحة خدمات البحث لتطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات اإلتصاالت عبر الشبكات 
[؛ خدمات التسليم األلكتروني للصور والصور الفوتوغرافية عبر  VPNالخاصة اإلفتراضية ]

كية و الالسلكية؛ شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات نقل البيانات و خدمات اإلتصال السل

خدمات االتصاالت بعيدة المدى إلتاحة الوصول للبيانات/األصوات أو الصور؛ خدمات إرسال 
النصوص أو الصور أو الفيديو عبر تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال المعلومات عبر 

رئية تطبيقات الهواتف الذكية؛ خدمات إرسال وبث واستقبال المقاطع الصوتية والمقاطع الم
والصور المتحركة والثابتة والنصوص والبيانات؛ خدمات نقل البيانات عبر الخدمات 

األلكترونية؛ خدمات إتاحة الوصول لخدمات المشاركة من واحد لواحد؛ خدمات إتاحة الوصول 
 لمنافذ مشاركة مقاطع الفيديو.,

Date of 27/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Bytedance Uk Limited اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167465 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 167465 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

bags of paper for packaging bags of plastic for packaging 
envelopes of plastic for packaging packaging boxes of paper 
plastic film for packaging plastic materials for packaging  

ة و اكياس من الورق او البالستيك للتعبئة ,مغلفات بالستيكية للتغليف , صناديق التعبئ
 التغليف من الورق ، فيلم من البالستيك للتغليف , المواد البالستيكية للتغليف 

Special condition:  the mark is registered in green and black  
color  

 اشتراطات خاصة: العالمة مسجلة بالون االخضر و االسود 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give 
owners the exclusive right to use ( pack it ) separately from the 
mar;  

(بمعزل pack itالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ) 
 عن العالمة  

 

Date of 27/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Aetelaf For Packing 
Services Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة االئتالف لصناعة مواد التعبئة والتغليف

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Um-Uthina -ramdi st,bld #16, 
P.O.Box: 927167, 11190 

،   16شارع الرمادي /عمارة الناصرية -ام اذينة -عمان
 11190, 927167ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Amman -Um-Uthina -ramdi st,bld #16, 

P.O.Box: 927167, 11190 

-شارع الرمادي-ام اذينة -عمان 11190 -927167ص.ب  

 16عمارة الناصرية 

ليغعنوان التب  

Trademark 167257 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167257 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Freight forwarding; transportation logistics; packaging of 
goods; freight [shipping of goods] ;car transport ;railway 

transport ;air transport ;storage of goods; rental of storage 
containers; courier services [messages or merchandise.]  

نقل البضائع المشحونة؛ األمداد و التجهيز للنقل؛ تغليف السلع؛ الشحن ]شحن السلع في 
؛ النقل بالسيارات؛ النقل عن طريق السكك الحديدية؛ النقل الجوى؛ تخزين السلعالسفن[؛ 

 التخزين؛ خدمات التوصيل ]للرسائل أو البضائع[.تأجير حاويات 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Shenzhen 4PX Express 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.بي إكس إكسبريس كو4شينزهين 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 309-310-313-315  ,Air Cargo Terminals  
(Domestic Cargo Terminals),  Airport 

Route 4 ,Shenzhen International Airport ,

Bao'an Dist.,  Shenzhen ,Guangdong 
518128  China  

، إير كارغو تيرمينالز) دوميستيك 309-310/313-315
شينزهين إنترناشيونال ، 4كارغو تيرمينالز(، إيربورت روت 

 518128إيربورت، باوان ديستريكت، شينزهين، غوانغدونغ 

 الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167229 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167229 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transportation; packaging and storage of goods; travel 
arrangement, Air transport, Arranging of cruises, Arranging of 

tours, Booking of seats for travel, Courier services, Transport of 
travelers, Transport reservation, Transportation information., 

ات السفر والنقل الجوي وترتيبات الرحالت البحرية النقل، تغليف وتخزين البضائع، ترتيب
وترتيبات الرحالت السياحية وحجز المقاعد للسفر وخدمات البريد السريع ونقل المسافرين 

 وحجوزات النقل ومعلومات النقل.,

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Qatar Airways Group 
(Q.C.S.C) 

التسجيل:اسم طالب  مجموعة الخطوط الجوية القطرية  

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Qatar Airways Tower, Airport Road P.O 
Box 22550, Doha, Qatar 

، 22550القطرية، طريق المطار ص.ب برج الخطوط الجوية 
 الدوحة، قطر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167321 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167321 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

transport, passenger transport, delivery of goods, packaging of 
goods, freight  shipping of goods  

البضائع, خدمات تغليف البضائع, الشحن )شحن  النقل, خدمات نقل المسافرين, خدمات تسليم
 البضائع(

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 23/09/2019  

Applicant Name:   Bab Al Qamar for web 
solutions 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة باب القمر الدارة المواقع االلكترونيه ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN -Mecca St., P.O.Box: 925663, 
11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 925663عمان،شارع مكة  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 925663 -11190 AMMAN -Mecca 

St. 

ليغعنوان التب عمان،شارع مكة 11190 -925663ص.ب    

Trademark 167304 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167304 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

transport,passenger transport,booking of seats for travel,obus 
transport sy 

 النقل نقل المسافرين حجز مقاعد السفر النقل بالحافالت 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: jett passengers 
Transportation Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة جت لنقل الركاب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, abdali , Amman, P.O.Box: 
830571, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 830571عمان، العبدلي  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 830571 -11183 Amman, abdali    ليغعنوان التب عمان، العبدلي  11183 -830571ص.ب  

Trademark 167418 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167418 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

transport,passenger transport,booking of seats for travel,obus 

transport sy 

 النقل نقل المسافرين حجز مقاعد السفر النقل بالحافالت 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Jordan Express Transport 
Tourist Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة النقليات السياحية االردنية المساهمة العامة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman, abdali , Amman, P.O.Box: 
830571, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 830571عمان، العبدلي  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 830571 -11183 Amman, abdali    ليغعنوان التب عمان، العبدلي  11183 -830571ص.ب  

Trademark 167417 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 167417 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

an entertinment and amusement indoor city   مدن تسلية ترفيهيه متخصصه  داخلية 

Date of 20/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/02/2019  

Applicant Name: The Impact For 
Investment 

 اسم طالب التسجيل: خ.م.شركة التأثير لالستثمار ش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/the cross between mecca st. and 
abdulla st (68)nonfan alsoud/grund floor, 
P.O.Box: 1217, 1182 

(نوفان 68عمان/تقاطع شارع مكة مع شارع عبدهللا غوشة)
 1182, 1217السعود/الطابق االول  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  amman/the cross between mecca st. and 

abdulla st (68)nonfan alsoud/grund floor, 
P.O.Box: 1217, 1182 

عمان/تقاطع شارع مكة مع شارع  11821 -1217ص.ب 

 السعود/الطابق االول(نوفان 68عبدهللا غوشة)

ليغعنوان التب  

Trademark 167583 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167583 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fitness club  مركز اللياقة البدنية 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give 
owners the exclusive right to use ( power, fitness ) separately 

from the mark  

 ,powerالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ) 
fitness بمعزل عن العالمة ) 

 

Date of 06/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/03/2019  

Applicant Name: New way for advertising 
co  

 اسم طالب التسجيل: شركة الطريق الجديد للدعاية واالعالن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tela al ali , P.O.Box: 213070, 
11121 

, 213070ش المدينة المنورة   ، ص.ب: -تالع العلي -عمان 
11121 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 213070 -11121 amman -tela al ali    ش المدينة  -تالع العلي -عمان  11121 -213070ص.ب

 المنورة 

ليغعنوان التب  

Trademark 167589 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167589 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Arranging and conducting conferences, Arranging and 
conducting Seminars, Arranging Symposiums, Arranging and 

conducting workshops, Educational Examinations, Training ( 
Personnel ) Demonstration, Vocational Guidance, Vocational Re 
training, Workshops ( Arranging and consulting of Training )., 

تنظيم وعقد المؤتمرات وتنظيم وعقد الحلقات الدراسية وتنظيم الندوات وتنظيم وإجراء ورش 
واالمتحانات التعليمية والتدريب )لألفراد( الشرح التوضيحي والتوجيه المهني وإعادة العمل 

 التدريب المهني وورش العمل )تنظيم واستشارات التدريب(.,

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: HumanSoft Holding 
Company (K.S.C.P) 

 اسم طالب التسجيل: )ع.ك.م.ش(شركة هيومن سوفت القابضة 

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sharq, Block 5, Building 80, Full 4th floor,  
Kuwait 

 عنوان طالب التسجيل  ، الدور الرابع بالكامل، الكويت80، المبنى 5الشرق، قطعة 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167482 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167482 الصنف 
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   STUDENT OF LIFE FOR LIFE  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Educational services; educational services, namely, developing 
curriculum for teachers; educational services in the nature of 

operating an educational institution; Podcast services, 

للمدرسين؛ الخدمات التعليمية الخدمات التعليمية؛ الخدمات التعليمية، تحديدا: تطوير المناهج 
 على شكل تشغيل المؤسسات التعليمية؛ خدمات النشرات الصوتية,

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28296 

Claim Date: 15/11/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M/2018/28296رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 

10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167469 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167469 الصنف 



373 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Organization and direction of colloquia, seminars, courses and 

coferences 

 خدمات تنظيم وتوجيه الندوات والحلقات الدراسية والدورات والمؤتمرات

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: FUNDACION LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA 

 اسم طالب التسجيل: فونداثيون لو كيه ديه فيرداد امبورتا

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C/ Golondrina, 42 28023 Madrid, Spain  ،عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28023 42سي/جولوندرينا 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167212 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167212 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services; providing training, mentoring, internship, 
apprenticeship, and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and design; arranging, 

organizing, conducting, and presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and distance learning 
programs; arranging, organizing, conducting, and presenting concerts, 

live performances, entertainment special events, arts and cultural 
events, theatrical entertainment, competitions, contests, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; development, production, 

distribution, and presentation of radio programs, television programs, 
motion pictures, multimedia entertainment content, and sound 
recordings; providing ongoing television, radio, audio, video, podcast, 

and webcast programs; providing entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events programming by means of 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 

satellite, radio, wireless communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable entertainment, sports, 
animation, music, informational, news, reality, and current events 

programming; providing websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, current events, and 
arts and culture programming; providing websites and computer 

applications featuring information in the field of entertainment, music, 
sports, news, and arts and culture; entertainment information; providing 
non-downloadable computer games, electronic games, interactive 

games, and video games; providing information, schedules, reviews and 
personalized recommendations of educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 

performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; ticket reservation and booking services for 
educational programs, entertainment, motion pictures, theatre, arts and 

cultural events, concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting events; publication and 
presentation of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive 

websites and computer applications for the posting and sharing of 
reviews, survey, and ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and cultural events, 

concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; providing non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for the uploading, storing, 

sharing, viewing and posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; publication of books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, blogs, journals, and 

other publications; providing websites and computer applications 
featuring books, periodicals, newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; news reporting; electronic and online 

library services; providing non-downloadable computer software for use 
in connection with fitness and exercise; providing websites and 
computer applications featuring information in the field of fitness and 

exercise; digital imaging services; creation of visual effects and 
graphics for others. 

خدمات التعليم والتهذيب؛ توفير برامج التدريب والتوجيه والتدريب الداخلي 
ت اإلعالن والتسويق واالتصاالت والتدريب المهني واإلرشاد المهني في مجاال

والتصميم؛ ترتيب وتنظيم وعقد وتقديم الحلقات الدراسية وورش العمل 

-والحصص والحلقات الدراسية عبر االنترنت والمؤتمرات والتعليم المباشر )ان
الين( والبرامج التعليمية عن بعد؛ ترتيب وتنظيم وعقد وتقديم الحفالت 

ألحداث الترفيهية الخاصة واألحداث الفنية الموسيقية والعروض الحية وا

والثقافية وعروض الترفيه المسرحية والمباريات والمسابقات والمعارض 
التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ 

تطوير وانتاج وتوزيع وتقديم برامج الراديو وبرامج التلفزيون واألفالم 

ات الترفيهية المتعددة الوسائط والتسجيالت الصوتية؛ توفير السينمائية والمحتوي
برامج التلفزيون والراديو والبرامج السمعية المستمرة والفيديو وملفات الوسائط 

المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( والبرامج المستمرة 

الموسيقى والمعلومات التي تُبث عبر االنترنت؛ توفير برامج الترفيه والرياضة و
واألخبار واألحداث الجارية بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 

وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت 

الالسلكية والتلفزيون والتلفزيون الكبلي؛ توفير برامج الترفيه والرياضة 
معلومات واألخبار واألحداث الحالية واألحداث والرسوم المتحركة والموسيقى وال

الجارية غير القابلة للتنزيل؛ توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية 

التي تشمل برامج الترفيه والرياضة والموسيقى والمعلومات واألخبار واألحداث 
طبيقات الجارية والبرامج الفنية والثقافية؛ توفير المواقع االلكترونية والت

الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال الترفيه والموسيقى والرياضة 

واألخبار الحالية والفنون والثقافة؛ معلومات ترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية 
واأللعاب االلكترونية وااللعاب التفاعلية والعاب الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير 

التقييمية والتوصيات الشخصية للبرامج التعليمية  المعلومات والجداول واآلراء

والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت 
الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات 

والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ خدمات قطع التذاكر وحجز 

اعد للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية المق
والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية 

والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم 

فات وتوفير المواقع االلكترونية اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي والتصني
التفاعلية والتطبيقات الحاسوبية لنشر ومشاركة اآلراء التقييمية واستطالعات 

الرأي والتصنيفات المتعلقة بالبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية 

والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية 
المعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية والمباريات و

واألحداث الرياضية؛ توفير النغمات والموسيقى المسبقة التسجيل والفيديو 

والرسوم البيانية غير القابلة للتنزيل والمستخدمة على أجهزة االتصاالت 
ور المتنقلة؛ توفير موقع الكتروني لتحميل وتخزين ومشاركة وعرض ونشر الص

الين( والمدونات -والملفات السمعية وملفات الفيديو والجرائد المباشرة )ان
)بلوغز( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة؛ نشر الكتب والنشرات الدورية والصحف 
رائد وغيرها من والنشرات االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والج

المنشورات؛  توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل الكتب 

والنشرات الدورية والصحف والنشرات االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( 
والجرائد وغيرها من المنشورات؛ إعداد التقارير االخبارية؛ خدمات المكتبات 

الين(؛ توفير البرمجيات الحاسوبية غير القابلة -اإللكترونية والمباشرة )ان

للتنزيل المستخدمة  في مجال اللياقة البدنية والتمارين الرياضية؛ توفير المواقع 
الكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال اللياقة البدنية 

لبصرية والتمارين الرياضية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ ابتكار المؤثرات ا

 والرسوم البيانية لآلخرين.

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-226 
Claim Date: 18/03/2019 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 226-2019رقم االدعاء: 

 18/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

 -435ص.ب  األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 167423 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167423 الصنف 
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   MASTERS OF PASTA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 

cultural activities; academies [education]; practical training 
(demonstration); education information; recreation information; 
gymnastic instruction; correspondence courses; organising 
cookery courses; organising of competitions; organization of 

sports competitions; organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of shows [impresario 

services]; arranging and conducting of concerts; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of colloquiums; 

arranging and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; arranging and conducting of 
workshops [training]; entertainment party planning; publication 

of books; publication of texts, other than publicity texts; 
publication of electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; presentation of live performances; game 

services provided on-line from a computer network., 

الخدمات التعليمية؛ خدمات توفير التدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات األنشطة الرياضية 

المعلومات  والثقافية؛ خدمات االكاديميات )التعليم(؛ التدريب العملي )العرض(؛ خدمات تقديم
التعليمية؛ خدمات تقديم المعلومات حول الترفيه؛ تعليمات الرياضة البدنية؛ خدمات الدورات 

الدراسية بالمراسلة؛ تنظيم دورات الطبخ؛ تنظيم المسابقات؛ تنظيم المنافسات الرياضية؛ 
أو  خدمات تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيهية(؛ تنظيم المعارض للغايات الثقافية

التعليمية؛ تنظيم العروض ]خدمات متعهدي الحفالت[؛ خدمات تنظيم وادارة الحفالت 
الموسيقية؛ خدمات تنظيم وعقد المؤتمرات؛ خدمات تنظيم وعقد االجتماعات؛ خدمات تنظيم 

وعقد الندوات؛ تنظيم وعقد الحلقات الدراسية؛ خدمات ترتيب وتنظيم الندوات؛ خدمات ترتيب 

مل ]تدريب[؛ التخطيط للحفالت الترفيهية؛ خدمات نشر الكتب؛ خدمات نشر وعقد ورشات الع
النصوص عدا عن النصوص الدعائية؛ خدمات نشر الكتب اإللكترونية والمجالت على شبكة 

اإلنترنت؛ خدمات النشر المكتبي االلكتروني؛ خدمات تقديم العروض الحية على الهواء؛ 

 بر اإلنترنت من شبكات الحاسوب.,خدمات األلعاب المقّدمة إلكترونيا ع

Date of 13/06/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Barilla  G. e R. Fratelli - 
Societa' per Azioni 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه بير ازيوني -فراتيلي  .اي ار .باريال جي

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Mantova 166, Parma, Italy  عنوان طالب التسجيل  ، بارما، ايطاليا166فيا مانتوفا 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167350 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167350 الصنف 



376 

 

 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; educational instruction 
services; educational and teaching services; educational 
services provided by schools and institutes of higher education; 

educational services relating to the teaching of foreign 
languages; second language educational services; 
technological education services; career and vocational 

education and training services; educational and assessment 
services; educational testing; standardized testing; 
examinations and qualifications; providing computer-delivered 

educational testing and assessments; providing educational 
examinations and tests; teaching assessments for 
counteracting learning difficulties; educational achievement 

testing; assessment of educational and vocational ability for 
use in connection with educational and vocational instruction 
and placement; educational services in the nature of 

correspondence courses; distance learning services; computer 
based educational services; educational information services; 
educational research; educational advisory and consultancy 

services; development of educational materials; design of 
educational courses, developing training systems and learning 
methodologies for others; organization of educational 

conferences; providing on-line educational computer games; 
publishing services; book publishing services; electronic 
publication services; electronic publishing services; publication 

of texts, books, magazines and other printed matter; publication 
of educational books; publication of educational materials; 
publication of educational texts and instructional books; 

providing electronic publications; providing on-line [non-
downloadable] publications; providing on-line videos, not 
downloadable; providing custom publishing services; 

educational, cognitive and vocational assessment services; 
educational research; information, advisory and consultancy 
services in relation to all the aforesaid services. 

خدمات التعليم، خدمات تقديم التدريب، خدمات اإلرشادات التعليمية، خدمات تربوية وتعليمية، 
خدمات تعليمية التي تقدمها المدارس ومعاهد التعليم العالي، خدمات تعليمية تتعلق بتدريس 

م التكنولوجية، خدمات الوظيفة اللغات األجنبية، خدمات تعليمية للغة الثانية، خدمات التعلي

والتعليم والتدريب المهني، خدمات تعليمية وتقييم، خدمات الفحص التعليمي، خدمات الفحص 
الموحد، خدمات تقديم االمتحانات والمؤهالت، خدمات تقديم الفحص والتقييم التربوي التي 

ية، خدمات تقييم تقدم عن طريق الحاسوب، خدمات تقديم االمتحانات واالختبارات التربو

التدريس لمواجهة صعوبات التعلم، خدمات فحص اإلنجاز التربوي، خدمات تقييم القدرة على 
التعليم والوظيفي لإلستخدام فيما يتعلق باإلرشادات التربوية والوظيفية والتنسيب، خدمات 

 تربوية بطبيعة دورات مراسالت، خدمات التعلم عن بعد، خدمات التدريس القائمة على

الحاسوب، خدمات تقديم المعلومات التربوية، خدمات البحث التربوي، خدمات النصح 
واإلستشارات التربوية، خدمات تطوير مواد التدريس، خدمات تصميم دورات التدريس، 
خدمات تطوير نظم التدريب ومنهجيات التعلم للغير، خدمات تنظيم المؤتمرات التربوية، 

لتربوية مباشرة على اإلنترنت، خدمات النشر، خدمات نشر خدمات تقديم ألعاب الحاسوب ا
الكتب، خدمات النشر اإللكتروني، خدمات إعداد النشر اإللكتروني، خدمات نشر النصوص 

والكتب والمجالت وغيرها المواد المطبوعة، خدمات نشر الكتب التربوية، خدمات نشر المواد 

اإلرشادية، خدمات تقديم المطبوعات التربوية، خدمات نشر النصوص التربوية والكتب 
اإللكترونية، خدمات تقديم المطبوعات ]غير قابلة للتنزيل[ مباشرة على اإلنترنت، خدمات 

تقديم الفيديو مباشرة على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، خدمات تقديم إعداد نشر خاص، 

ي، خدمات تقديم خدمات التقييم التربوي والمعرفية والوظيفية، خدمات البحث التربو
 المعلومات والنصح واإلستشارات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003383256 
Claim Date: 14/03/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003383256رقم االدعاء: 

 14/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Pearson plc اسم طالب التسجيل: بيرسون بي ال سي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 80 Strand, London, WC2R 0RL, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  آر ال، المملكة المتحدة 0آر  2ستراند، لندن دبليو سي  80

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167251 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167251 الصنف 
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   LEGO Education SPIKE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; entertainment; provision of training, education, 
instruction and entertainment services; providing online 
electronic publications; providing online courses of instruction; 

arranging and conducting of online colloquiums and 
workshops; fan club services; organisation of conferences, 
exhibitions and competitions., 

الخدمات التعليمية ؛ الخدمات الترفيهية؛ توفير التدريب والخدمات التعليمية وخدمات اإلرشاد 
رنت؛ تقديم دورات تعليمية عبر والترفيه؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنت

اإلنترنت؛ ترتيب وإجراء الندوات وورش العمل عبر اإلنترنت؛ خدمات نوادي المعجبين؛ تنظيم 

 المؤتمرات والمعارض والمنافسات.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018017004 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 018017004رقم االدعاء: 

 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167355 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167355 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; entertainment; provision of training, education, 

instruction and entertainment services; providing online 
electronic publications; providing online courses of instruction; 
arranging and conducting of online colloquiums and 

workshops; fan club services; organisation of conferences, 
exhibitions and competitions., 

الخدمات التعليمية ؛ الخدمات الترفيهية؛ توفير التدريب والخدمات التعليمية وخدمات اإلرشاد 

رات اإللكترونية على اإلنترنت؛ تقديم دورات تعليمية عبر والترفيه؛ خدمات توفير المنشو
اإلنترنت؛ ترتيب وإجراء الندوات وورش العمل عبر اإلنترنت؛ خدمات نوادي المعجبين؛ تنظيم 

 المؤتمرات والمعارض والمنافسات.,

Priority claim:  Claim Country: EU 

Claim No.: 018017006 
Claim Date: 31/01/2019 

 EUء بحق االولوية: بلد االدعاء: االدعا

 018017006رقم االدعاء: 
 31/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167359 Class 41 41 العالمة التجاريةرقم  167359 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Operation of theaters; Cinema presentations, namely, cinema 

theater services; Movie theaters; Entertainment information; 
provision of information relating to movie tickets; Providing of 
movie studios; Distribution of motion picture films; Providing 

information and articles in the fields of film, filmmaking, and 
entertainment via a global computer network; Providing on-line 
non-downloadable articles in the fields of film, filmmaking, and 

entertainment; Entertainment, namely, production of music 
concepts, music performances, operas, television shows or 
plays; Subtitling; Rental of movie projectors and accessories; 

Rental of cine-films; Providing and operating of sports facilities; 
Nondownloadable electronic publications in the nature of 
books, periodic publications in the nature of newsletters, 

periodicals, and magazines in the fields of music, dance, 
concert, performances, movies, entertainment and amusement; 
Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 

Nursery schools; Gaming services in the nature of casino 
gaming; Providing and operating of amusement facilities; 
Photography; Amusement parks; Rental of stage scenery; 

Games equipment rental. 

خدمات إدارة المسارح؛ العروض السينمائية، تحديدا:  خدمات صاالت السينما؛ مسارح 

ت ذات صلة بتذاكر الفلم؛ توفير استوديوهات األفالم؛ معلومات الترفيه ؛ خدمات توفير معلوما
األفالم؛ توزيع أفالم الرسوم المتحركة؛ توفير معلومات ومقاالت في مجاالت األفالم وصناعة 
األفالم والتسلية عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ توفير مقاالت الكترونية غير قابلة للتنزيل في 

مات الترفيهية، تحديدا: إنتاج المواد الموسيقية مجاالت األفالم وصناعة األفالم والتسلية؛ الخد
والعروض الموسيقية وعروض االوبرا والبرامج التلفزيونية أو المسرحيات؛ الترجمة على 
الشاشة )ترجمة األفالم(؛ تأجير أجهزة عرض األفالم وملحقاتها؛ تأجير األفالم السينمائية؛ 

اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على  خدمات توفير وتشغيل المرافق الرياضية؛ المنشورات
شكل كتب ومنشورات دورية على شكل رسائل إخبارية والنشرات الدورية المطبوعة 

والمجالت في مجال الموسيقى والرقص وعروض لحفالت موسيقية وعروض األداء واالفالم 

ضانة؛ خدمات ألعاب والترفيه والتسلية؛ تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛ ُدور الح
الكازينو ومنها ألعاب القمار؛ خدمات توفير وتشغيل مرافق التسلية؛ التصوير الفوتوغرافي؛ 

 المالهي؛ تأجير مشاهد مسرحية؛ تأجير معدات األلعاب.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: CJ CGV CO., LTD. طالب التسجيل:اسم  .، ال تي دي.سي جيه سي جي في كو  

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address I-PARK Mall 6th Fl, 55, Hangang-daero 23-

gil, Yongsan-gu, Seoul,  Republic of Korea 

جيل،  -23دايرو  -، هانجانج55اف ال،  6بارك مول  -اي

 جو، سيؤول، جمهورية كوريا -يونجسان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167530 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167530 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

|(Organisation of activities [ education , sports and development 
] Organisation of training activities in sporting and development 
sectors Organising , funding and supporting conferences , 

lectures and festivals concerning development and sporting 
activities Training and development human capacity Providing 
sporting facilities and services 

تنظيم نشاطات وفعاليات رياضية وتنموية عقد دورات تدريبية في المجاالت الرياضية 
والتنموية الرياضية والتنموية تنظيم وتسويق ورعاية المؤتمرات والمحاضرات والمهرجانات 

 يةتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية توفير الخدمات والمرافق الرياض

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Ishraq for Support and 
Developments of Human 
Capacities  

 اسم طالب التسجيل: شركة اشراق لدعم وتاهيل وتطوير الكفاءات البشرية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7th circle –zahran building  , P.O.Box: 
5091, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 5091الدوار السابع بناية زهران بالزا  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 7th circle –zahran building  , P.O.Box: 
5091, 11183 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167260 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167260 الصنف 
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  BOOZ ALLEN  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services in the nature of conducting seminars, 
workshops, and conferences in the field of business 
management. 

الخدمات التعليمية في طبيعة/ اوعلى شكل عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات في مجال 
 إدارة األعمال.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 االمريكيةالواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167569 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167569 الصنف 
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  BOOZ ALLEN HAMILTON  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services in the nature of conducting seminars, 

workshops, and conferences in the field of business 
management. 

التعليمية في طبيعة/ اوعلى شكل عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات في مجال الخدمات 

 إدارة األعمال.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167563 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167563 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Presentation of music videos via mobile device on online; 
Providing of on-line electronic publications (not downloadable) 
via mobile devices; Multimedia publishing of printed matter, 

books, magazines, journals, newspapers, newsletters, tutorials, 
maps, graphics, photographs, videos, music and electronic 
publications; Electronic publication of information on a wide 

range of topics on-line; Entertainment and amusement 
information via internet online., 

خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية عبر األجهزة النقالة عبر االنترنت؛ خدمات توفير 
النترنت عبر الهواتف النقالة؛ خدمات المنشورات األلكترونية )غير القابلة للتحميل( عبر ا

النشر متعدد الوسائط للمطبوعات والكتب والمجالت والصحف والجرائد والنشرات اإلخبارية 

والدروس الخصوصية والخرائط والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 
صوص مجموعة والموسيقا والمنشورات اإللكترونية؛ خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات بخ

واسعة من المواضيع على اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلومات الترفيهية والتي تنطوي على 

 التسلية بشكل ألكتروني عبر االنترنت.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED طالب التسجيل:اسم  بايتدانس يو كيه ليمتد  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167467 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167467 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational and training services in the field of ophthalmology. .الخدمات التعليمية والتدريبية في مجال طب العيون 

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 02971/2019 

Claim Date: 05/03/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 02971/2019رقم االدعاء: 

 05/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون، إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701 -، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167582 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167582 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; conducting of workshops and 
seminars in the field of ostomy, incontinence, urology, wound 
and skin care. 

التدريب، إجراء ورشات العمل والندوات في مجال الستوما )فتحات الجسم التعليم، توفير 
 اإلضطناعية الخارجية) وسلس البول وجراحة المسالك البولية والعناية بالجروح والبشرة.

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167571 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167571 الصنف 
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   Fortnite  
   

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Entertainment services, namely, providing online video games 

and online computer games; Electronic game services and 
competitions provided by means of the internet; Organization of 
electronic game competitions; providing a website featuring 

blogs and non-downloadable publications in the nature of 
articles in the field of video gaming; arranging and conducting 
live, interactive gaming tournaments featuring video games; 

entertainment services, namely, organizing live social 
entertainment events in the nature of fan meetings and 
conferences in which there is interactive gameplay between 

conference participants in the fields of video games and e-
sports; organizing live video game and e-sports competitions, 

عاب الفيديو اإللكترونية عبر اإلنترنت وألعاب الحاسوب خدمات الترفيه، تحديدا: توفير أل

اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات األلعاب اإللكترونية والمنافسات المقدمة عن طريق 
اإلنترنت؛ تنظيم منافسات األلعاب اإللكترونية؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تعرض 

شكل مقاالت في مجال ألعاب الفيديو؛ تنظيم المدونات والمنشورات غير القابلة للتحميل على 

وإجراء بطوالت األلعاب التفاعلية الحية التي تقدم ألعاب الفيديو ؛ خدمات الترفيه ، تحديدا: 
تنظيم فعاليات الترفيه االجتماعية الحية على شكل اجتماعات للمشجعين ومؤتمرات يتخللها 

ت ألعاب الفيديو والرياضة اإللكترونية؛ ألعاب تفاعلية بين المشاركين في المؤتمر في مجاال

 تنظيم ألعاب الفيديو الحية ومسابقات رياضية إلكترونية,

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Epic Games, Inc. اسم طالب التسجيل: .ايبيك جيمز، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 620 Crossroads Boulevard, Cary, North 

Carolina 27518, USA 

، 27518كروسرودز بوليفارد، كاري، نورث كاروالينا  620

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167471 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167471 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cinema presentations, movie theatre presentations and 
rental of cinematographic apparatus 

 عروض سينمائية عروض مسرحية سينمائية وتاجير اجهزة سينمائية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words  separately 
from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 والوصفية بمعزل عن العالمه

 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: City Cinema company 
P.S.C 

 اسم طالب التسجيل: شركة سينما المدينة المساهمة الخاصة المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shemisani -rafiq athim st building 
1 second floor , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 amman -shemisani -

rafiq athim st building 1 second floor  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  

 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 167521 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167521 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

event planning   تنظيم الحفالت 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

Applicant Name: Suha odeh barham hadad   اسم طالب التسجيل: سهى عوده برهم حداد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swifiya , P.O.Box: 72, 11610  عنوان طالب التسجيل  11610, 72الصويفية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 amman -swifiya    ليغعنوان التب الصويفية -عمان  11610 -72ص.ب  

Trademark 167420 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167420 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

entertainment services, conducting guided tours, 

conducting guided climbing tours, holiday camp 
services [entertainment] 

 الجوالت المصحوبة بمرشدين . وإجراء جوالت التسلقخدمات الترفيه . وإجراء 

 وخدمات معسكر اإلجازات ]ترفيه[« بصحبة مرشدين 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

Applicant Name: Experience Jordan for 
Travel & Tourism  

 اسم طالب التسجيل: شركة تجربة االردن للسياحة والسفر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -swefiiyeh 44 rajeh alramahi , 
P.O.Box: 925407, 11190 

, 925407شارع راجح   ، ص.ب: 44عمان الصويفية 
11190 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 925407 -11190 Amman -swefiiyeh 

44 rajeh alramahi  

ليغعنوان التب شارع راجح  44عمان الصويفية  11190 -925407ص.ب    

Trademark 167463 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167463 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Arranging and conducting of concerts,Arranging and ,onducting 
of conferences,Arranging and conducting of congresses 

 تنظيم وإدارة االجتماعات,تنظيم وإدارة المؤتمرات,تنظيم وإقامة الحفالت الموسيقية

Date of 19/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: Mohammad Ali Elham 
Hasan Madfai 

 اسم طالب التسجيل: محمد علي الهام حسن المدفعي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shmeissani -al-thaqafeh street, 
P.O.Box: 5590, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 5590شارع الثقافة   ، ص.ب:-الشميساني -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5590 -11183 amman -shmeissani 

-al-thaqafeh street 

ليغعنوان التب شارع الثقافة -الشميساني -عمان  11183 -5590ص.ب    

Trademark 167479 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 167479 الصنف 



391 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Certification of Meats,and Poultry,and Eggs ,and Dairy  .شهادة بجودة اللحوم ولحوم دواجن والبيض واأللبان 

Special condition:  collective mark  اشتراطات خاصة: عالمة جماعية 

 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Humane Farm Animal 
Care   

 اسم طالب التسجيل: هوماين فارم انيمال كير

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8 N,JAY Street, Middleburg, Virginia, USA 
   

أن، جاي ستريت،  ميدلبورغ، فرجينيا، الواليات المتحدة  8 
   االميركية. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 

AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 

 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167564 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167564 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

interior and exterior decorstion works and implementation of 

exhibitions and stands design consultancy ,design services for 
exhibitions  

اعمال الديكور الداخلية والخارجية ، تصميم وتنفيذ اجنحة المعارض والمؤتمرات استشارات 

 التصميم خدمات تصميم وتنفيذ المعارض 

Date of 04/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/02/2019  

Applicant Name: Mohammed Yousef 
Mustafa Khalil  

 اسم طالب التسجيل: محمد يوسف مصطفى خليل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shmesani , P.O.Box: 5400, 11183  عنوان طالب التسجيل  11183, 5400الشميساني   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5400 -11183 Amman -shmesani    ليغعنوان التب الشميساني -عمان  11183 -5400ص.ب  

Trademark 167311 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167311 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and research and design 

relating thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software; 
computer services, namely, creating an on-line community for 

registered users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communities, and engage in 
business and social networking; creating and hosting of 

platforms for providing a web-based on-line portal for 
customers to participate in business and social networking, 
engage in virtual communities, manage membership in a co-

working and private office facilities service, request and manage 
office assignments, reserve conference rooms, control 
employees' user access, order printing services, and sign up 

and pay for vendor services such as catering, benefits and 
health insurance; computer services, namely, hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting online 

introductions, meetings, gatherings and interactive 
discussions; computer services, namely interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 

content and images, and interact with others, on-line; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; computer 
services, namely, on-site and remote management of IT 

systems; installation, updating and maintenance of computer 
software; rental of web servers; server hosting; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 

problems; technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems; providing temporary use of non-downloadable 

software; software as a service (SAAS) services; providing a 
website in the field of computer software and information 
technology; information technology and software consulting; 

architectural design; interior design services; design of 
specialty interior and exterior environment settings; graphic 
design services; industrial design services; weather 

forecasting; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications; purchasing services and arranging 
for the provision of goods and services from external 

consultants and contractors, including the appointment and 
management of architects and draftsmen to prepare 
architectural drawings and models for others, appointment and 

management of contractors and consultants to construct 
buildings and homes for others, and provision of fixtures, 
fittings, and appliances for those buildings and homes; 

procurement and negotiation of contracts for others; business 
opportunity analysis and project identification services; market 
research; collection, processing, management and analysis of 

data; real estate marketing and advertising; business 
administration and business management services relating to 
the aforesaid; information, consultancy and advisory services 

relating to the aforesaid services, 

ية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث الخدمات العلم

الصناعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: 
خدمات إنشاء مجتمعات على االنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات 

نهم من المجتمعات االفتراضية واالنخراط بالتواصل والحصول على تغذية راجعة من أقرا

العملي واالجتماعي؛ إنشاء واستضافة منصات لتوفير بوابة على شبكة اإلنترنت على 
اإلنترنت للعمالء للمشاركة في األعمال التجارية والشبكات االجتماعية واالنخراط في 

المشترك والمكاتب الخاصة  المجتمعات االفتراضية وإدارة العضوية في خدمة مرافق العمل

وطلب وإدارة المهام المكتبية وحجز غرف المؤتمرات والتحّكم بولوج المستخدمين من 
الموظفين وطلب خدمات الطباعة واالشتراك ودفع ثمن خدمات البائعين مثل المطاعم والفوائد 

لى شبكة والتأمين الصحي؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: استضافة مرافق على شبكة اإلنترنت ع

اإلنترنت لآلخرين لتنظيم وإجراء مقدمات عبر اإلنترنت واالجتماعات والتجمعات والمناقشات 
التفاعلية؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: خدمات استضافة تفاعلية تتيح للمستخدم نشر ومشاركة 

محتواه الخاص والتفاعل مع اآلخرين وإلكترونيا عبر اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: 

دمات مزودي االستضافة على شبكة االنترنت؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: إدارة أنظمة خ
تكنولوجيا المعلومات من الموقع أو عن بعد؛ تركيب وتحديث وصيانة برمجيات الحواسيب؛ 

تأجير خوادم الشبكة؛ استضافة الخوادم؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: حل مشاكل البرمجيات 

لدعم التقني، تحديدا: خدمات حل المشاكل على شكل تشخيص مشاكل الحاسوبية؛ خدمات ا
أجهزة وبرمجيات الحاسوب؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتحميل؛ 

خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس(؛ توفير المواقع اإللكترونية في مجال برمجيات 

ا المعلومات واستشارات البرمجيات؛ التصميم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات؛ تكنولوجي
المعماري؛ خدمات التصميم الداخلي؛ تصميم اإلعدادات الداخلية والخارجية المختّصة؛ خدمات 

التصميم الجرافيكي؛ خدمات التصميم الصناعي؛ التنبؤ باألحوال الجوية؛ خدمات توفير 

القابلة للتحميل؛ شراء الخدمات  المواقع اإللكترونية التي تعرض المدونات واإلصدارات غير
والترتيب لتوفير السلع والخدمات من االستشاريين والمقاولين الخارجيين بما في ذلك تعيين 

وإدارة المهندسين المعماريين والرسامين إلعداد الرسومات والنماذج المعمارية لآلخرين 

لآلخرين وتوفير التجهيزات وتعيين وإدارة المقاولين واالستشاريين لبناء المباني والمنازل 
والتجهيزات واألجهزة لتلك المباني والمنازل؛ الشراء والتفاوض على العقود لآلخرين؛ تحليل 
الفرص التجارية وخدمات تحديد المشاريع؛ خدمات بحوث األسواق؛ خدمات تجميع ومعالجة 

عمال وخدمات إدارة وإدارة وتحليل البيانات؛ التسويق العقاري والدعاية العقارية؛ إدارة األ
 األعمال المتعلقة بما ذكر أعاله؛ المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بجميع ما ذكر,

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 

Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M/2018/28391رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 

10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167365 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167365 الصنف 
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   MAYO CLINIC  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Research and development of new products for others; medical 

laboratory and testing services; scientific research; clinical 
trials; biological research, 

خدمات البحث والتطوير بخصوص المنتجات الجديدة لآلخرين ؛ خدمات المختبرات الطبية 

 وخدمات الفحوصات؛ البحوث العلمية؛ التجارب السريرية؛ األبحاث البيولوجية,

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Mayo Foundation for 
Medical Education and 
Research 

التسجيل: اسم طالب مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكاشين اند ريسيرتش  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, 
USA 

، 55905اس دبليو، روشيستر، ام ان فيرست ستريت  200
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167351 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167351 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Interior design., ,.التصميم الداخلي 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

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

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

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: GIFI اسم طالب التسجيل: جيفي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VILLENEUVE-SUR-LOT (47300), ZI La 

Boulbène, BP 40, France 

، 40(، زد اي ال بولبين، بي بيه 47300لوت )-سور-فيلنوف

 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167395 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167395 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Packaging design; providing search engines for the internet; 
rental of computer software ;conversion of data or documents 
from physical to electronic media; creating and maintaining web 

sites for others; computer technology consultancy ;computer 
y consultasecurit ncy; cloud computing; outsource service 

providers in the field of information technology .  

تصميم العبوات؛ توفير محركات البحث عبر االنترنت؛ تأجير برمجيات الحاسوب؛ تحويل 
انة مواقع المستندات من الوسائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية؛ إنشاء وصيالبيانات أو 

لآلخرين؛ االستشارات في مجال تقنية الحاسوب؛ االستشارات في مجال على شبكة اإلنترنت 

سحابية؛ مزودي خدمة االستعانة بمصادر خارجية في مجال أمن الجاسوب؛ حوسبة 
 تكنولوجيا المعلومات.

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Shenzhen 4PX Express 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.إكسبريس كوبي إكس 4شينزهين 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 309-310/313-315  ,Air Cargo Terminals 
(Domestic Cargo Terminals),  Airport 

Route 4 ,Shenzhen International Airport ,

Bao'an Dist.,  Shenzhen, Guangdong 
518128  China  

، إير كارغو تيرمينالز) دوميستيك 309-310/313-315
شينزهين إنترناشيونال ، 4كارغو تيرمينالز(، إيربورت روت 

 518128غوانغدونغ  إيربورت، باوان ديستريكت، شينزهين،

 الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية 
 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167230 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167230 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Testing services for the certification of quality, standards, competence or 
expertise; testing services for the accreditation of quality, standards, 

competence or expertise; testing services for the certification and 
accreditation of information technology (IT), educational and vocational skills 
and achievements; conformance testing services; computer aided testing 

services; development of testing methods; computer aided diagnostic testing 
services; quality control testing services; information provided on-line from a 
computer database or the Internet relating to the provision of testing 

programs, testing methods, the certification of quality, standards, 
competence or expertise, and the accreditation of quality, standards, 
competence or expertise; computer services for the storing, enhancing and 

distribution of data relating to the provision of testing programs, testing 
methods, the certification of quality, standards, competence or expertise, and 
the accreditation of quality, standards, competence or expertise; software as 

a service (SAAS) in relation to testing programs, testing methods, 
certification of quality, standards, competence or expertise, and the 
accreditation of quality, standards, competence or expertise; platform as a 

service (PAAS) featuring computer software platforms for use in testing 
programs, testing methods, certification of quality, standards, competence or 
expertise, and the accreditation of quality, standards, competence or 

expertise; providing a web hosting platform for use in testing programs, 
testing methods, certification of quality or standards, and the accreditation of 
quality, standards, competence or expertise; providing temporary use of on-

line, non-downloadable software, all relating to or for use in testing, 
certification or accreditation services; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the creation and publication of 

testing programs, testing methods, certification standards and accreditation 
standards; hosting an interactive website for educational, testing, 
certification or accreditation instructors featuring technology that provides 

an online learning management system for aggregating course content and 
tracking class assignments, lesson plans, grade books and student 
performance, and other course data; application service provider (ASP) 

services featuring software for authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text and electronic publications; application service provider 
(ASP) services featuring software for use in connection with an online 

subscription service that enables users to access educational content; 
providing temporary use of non-downloadable software to enable users to 
access educational and training content and non-downloadable software for 

converting, analyzing and evaluating data pertaining to testing programs, 
testing methods and the certification of quality, standards, competence or 
expertise, and the accreditation of quality, standards, competence or 

expertise; certification of educational and vocational skills and 
achievements; clinical assessment of cognitive and occupational ability; 
information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid 

services. 

خدمات فحص لتوثيق الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، خدمات 
فحص الختبار الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، خدمات الفحص 

لتصديق واعتماد تقنية المعلومات والمهارات التربوية والوظيفية 
بقة، خدمات فحص بمساعدة الحاسوب، واإلنجازات، خدمات اختبار المطا

خدمات تطوير طرق الفحص، خدمات فحص التشخيص بمساعدة 

الحاسوب، خدمات فحص التحكم بالجودة، خدمات تقديم المعلومات 
المقدمة مباشرة من قاعدة بيانات على الحاسوب أو اإلنترنت المتعلقة 

ر أو بتقديم برامج الفحص وطرق الفحص وتوثيق الجودة أو المعايي

الكفاءة أو الخبرة واعتماد الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، 
خدمات الحاسوب لتخزين وتحسين وتوزيع البيانات المتعلقة بتقديم برامج 

الفحص وطرق الفحص وتوثيق الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة 

ات كخدمة فيما واعتماد الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، برمجي
يتعلق ببرامج الفحص وطرق الفحص وتوثيق الجودة أو المعايير أو 
الكفاءة أو الخبرة واعتماد الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، 

منصات كخدمة تضم منصات برمجيات حاسوب لالستخدام في برامج 
 فحص وطرق الفحص وتوثيق الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة

واعتماد المجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، خدمات تقديم منصات 

استضافة على اإلنترنت لالستخدام في برامج فحص وطرق الفحص 
وتوثيق الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة واعتماد المجودة أو 
 المعايير أو الكفاءة أو الخبرة، خدمات تقديم االستخدام المؤقت لبرامج

غير قابلة للتنزيل مباشرة على اإلنترنت، تتعلق جميعها أو لتستخدم في 
خدمات الفحص أو التوثيق أو اإلعتماد، خدمات تقديم االستخدام المؤقت 
لبرمجيات الحاسوب غير قابلة للتنزيل لالستخدام في إنشاء ونشر برامج 

الفحص وطرق الفحص ومعايير التوثيق ومعايير اإلعتماد، خدمات 
تضافة موقع إلكتروني تفاعلي بتقنية تضم مؤشرات التعليم أو الفحص اس

أو التوثيق أو االعتماد التي تقدم نظم إدارة التعلم المباشرة لمحتوى دورة 

تراكمية وتتبع الواجبات الصفية وخطط الدروس وكتب العالمات وأداء 
م الطلبة وبيانات الدورات األخرى،  خدمات مزود خدمات التطبيقات تض

برمجيات تأليف وتنزيل ونقل واستقبال وتحرير واستخراج وتشفير وفك 

تشفير وعرض وتخزين وتنظيم النصوص والمطبوعات اإللكترونية، 
خدمات مزود خدمات التطبيقات تضم برمجيات لالستخدام فيما يتعلق 

بخدمات االشتراك المباشرة التي تمكن المستخدمين للوصول إلى محتوى 

تقديم االستخدام المؤقت لبرمجيات غير قابلة للتنزيل التي تربوي، خدمات 
تمكن المستخدمين للوصول إلى محتوى تعليمي وتدريبي وبرمجيات غير 

قابلة للتنزيل لتحويل وتحليل وتقييم البيانات المعدة لبرامج الفحص وطرق 
الفحص وتوثيق الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو الخبرة واعتماد الجودة 

المعايير أو الكفاءة أو الخبرة واعتماد الجودة أو المعايير أو الكفاءة أو أو 
الخبرة، خدمات توثيق المهارات التربوية والوظيفية واإلنجازات، التقييم 
التشخيصي للقدرة المعرفية والمهنية، خدمات تقديم المعلومات والنصح 

 واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

Priority claim:  Claim Country: GB 

Claim No.: UK00003383256 
Claim Date: 14/03/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 UK 00003383256رقم االدعاء: 
 14/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Pearson plc اسم طالب التسجيل: بيرسون بي ال سي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 80 Strand, London, WC2R 0RL, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  آر ال، المملكة المتحدة 0آر  2ستراند، لندن دبليو سي  80

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167249 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167249 الصنف 
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  ASTM INTERNATIONAL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Testing of the goods and services of others for the purpose of 
certification and the establishment of standards and 
specifications, and providing a website featuring information in 

the field of methods of testing, specifications and standards, in 
the engineering, industrial and allied fields. 

دار الشهادات ووضع المعايير اختبار السلع )البضائع( والخدمات لآلخرين بغرض إص
والمواصفات وتوفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم معلومات في مجال طرق االختبار 

والمواصفات والمعايير في المجاالت الهندسية والصناعية والمجاالت المتحالفة معها )المعلقة 

 بها(.

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: American Society for 
Testing and Materials 

 اسم طالب التسجيل: اميريكان سوسيتي فور تيستينغ آند ماتيريالز

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428, USA 

بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، بيه ايه  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية19428

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167547 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167547 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Testing of the goods and services of others for the purpose of 

certification and the establishment of standards and 
specifications, and providing a website featuring information in 
the field of methods of testing, specifications and standards, in 

the engineering, industrial and allied fields., 

صدار الشهادات ووضع المعايير اختبار السلع )البضائع( والخدمات لآلخرين بغرض إ

والمواصفات وتوفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم معلومات في مجال طرق االختبار 
والمواصفات والمعايير في المجاالت الهندسية والصناعية والمجاالت المتحالفة معها )المتعلقة 

 بها(.,

Date of 23/07/2019 دة الرسميةاعالن الجري  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: American Society for 
Testing and Materials 

 اسم طالب التسجيل: اميريكان سوسيتي فور تيستينغ آند ماتيريالز

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428, USA 

بار هاربور درايف، ويست كونشوهوكين، بيه ايه  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية19428

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167324 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167324 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

software Development تطوير برامج 

Date of 28/07/2019 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Seniors For Information 
Technology Co .  

 اسم طالب التسجيل: شركة المخضرمين لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ tela al ali , Amman, P.O.Box: 
2181, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 2181عمان / تالع العلي ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2181 -11953 Amman/ tela al ali    ليغعنوان التب عمان / تالع العلي 11953 -2181ص.ب  

Trademark 167426 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167426 الصنف 
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  SPRINGER  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hosting of digital content, namely on-line journals and blogs; 
design and development of software for processing and 

distribution of multimedia contents; Design services relating to 
books and periodicals; computer programming in the fields of 
multi-media and electronic publishing; hosting platforms on the 

Internet for educational purposes; hosting web portals for 
educational purposes; Research in the field of physics; 
Research in the field of chemistry; Provision of information 

relating to technological research; Preparation of reports 
relating to scientific research; Research and development in the 
pharmaceutical and biotechnology fields; Providing scientific 

research information and results from an online searchable 
database; Scientific investigations for medical purposes; 
information, advisory and consultancy services relating to the 

aforesaid services. 

نت، تصميم تخزين )استضافة( المحتوى الرقمي وبالتحديد المجالت والمدونات على اإلنتر
وتطوير برامج )برمجيات( لمعالجة وتوزيع محتويات الوسائط المتعددة، خدمات التصميم 

المتعلقة بالكتب والدوريات )مجالت(، برمجبات الكمبيوتر في مجاالت الوسائط المتعددة 
والنشر اإللكتروني، تخزين )استضافة( منصات على اإلنترنت لألغراض التعليمية، تخزين 

بوابات الويب )اإلنترنت( لألغراض والغايات التعليمية، البحوث في مجال  )استضافة(

الفيزياء، البحوث في مجال الكيمياء، توفير المعلومات المتعلقة بالبحث التكنولوجي )التقني(، 
إعداد التقارير المتعلقة بالبحث العلمي، البحث والتطوير في مجاالت الصيدلة والتكنولوجيا 

معلومات ونتائج البحث العلمي من قاعدة بيانات قابلة للبحث على اإلنترنت، الحيوية؛ توفير 

التحقيقات العلمية لألغراض الطبية، توفير المعلومات واالستشارات والنصح والخدمات 
 االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Springer-Verlag GmbH اسم طالب التسجيل: فيرالج جي ام بي اتش-سبرينجر 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tiergartenstr. 17, Heidelberg, 69121, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، ألمانيا69121، هايدلبرغ، 17تيرجارتينستر. 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167201 Class 42 42 العالمة التجارية رقم 167201 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software design; Consultancy in the design and 
development of computer hardware; Installation of computer 
software; Monitoring of computer systems to detect 

breakdowns; Internet security consultancy; Computer 
technology consultancy; Creating and designing website-based 
indexes of information for others [information technology 

services]; Design and development of computer hardware and 
software for use in the field of medicine; Consumer product 
safety testing; Genetic testing for scientific research purposes; 

Toy design; Conducting technical project studies; Monitoring of 
computer systems by remote access; Rental of computer 
software; Technological research; Software as a service [SaaS]; 

Data security consultancy; Advisory services in the field of 
product development and quality improvement of software; 
Design and development of multimedia products; Design and 

development of software and hardware for processing and 
distribution of multimedia content; Design and development of 
software and hardware for compression and decompression of 

multimedia content; Design of cellular phones; Consultancy in 
the field of software design; Design of telecommunications 
apparatus and equipment; Scientific research and development; 
Maintenance of software for Internet access; Material testing; 

Computer network configuration services; Design of 
homepages and web sites; Maintenance of computer software 
relating to computer security and prevention of computer risks; 

Design of telephones; Architectural planning; Updating of web 
sites; Development of operating system software; Maintenance 
of computer software; Computer programming; Updating of 

computer software; Electronic data storage; Unlocking of 
mobile phones; Data encryption services; Design of apparatus 
and machines for filling purposes; Industrial design; 

Information technology [IT] consultancy; Providing information 
on computer technology and programming via a web site 

تصميم برامج كمبيوتر؛ االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تحميل برامج 
مبيوتر للكشف عن األعطال؛ استشارات أمن اإلنترنت؛ استشارات كمبيوتر؛ مراقبة أنظمة الك

تكنولوجيا الكمبيوتر؛ إنشاء وتصميم فهارس للمعلومات معتمدة على موقع اإلنترنت لآلخرين 

]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ خدمـات تصميم وتطوير معدات و برامج الكمبيوتـر 
جات االستهالكية؛ االختبارات الجينية ألغراض لالستخدام في مجال الطب؛ اختبار سالمة المنت

البحث العلمي؛ تصميم اللعب؛ إجراء الدراسات الفنية للمشاريع؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن 

طريق الوصول من بعيد؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ البحوث التكنولوجية؛  البرنامج كخدمة )اس 
ارية في مجال تطوير المنتجات وتحسين ايه ايه اس(؛ استشارات أمن البيانات؛ خدمات استش

الجودة للبرمجيات؛ تصميم وتطوير منتجات الوسائط المتعددة؛ تصميم وتطوير البرمجيات 

والمعدات لمعالجة وتوزيع محتوى الوسائط المتعددة؛ تصميم وتطوير البرامج والمعدات 
تشارات في مجال لضغط وإلغاء ضغط محتوى الوسائط المتعدد؛ تصميم الهواتف الخلوية؛ اس

تصميم البرمجيات؛ تصميم أجهزة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ البحث والتطوير 

العلمي؛ صيانة البرمجيات للوصول إلى اإلنترنت؛ اختبار المواد؛ خدمات تكوين أو ضبط شبكة 
قة بأمن الكمبيوتر؛ تصميم الصفحات الرئيسية ومواقع الويب؛ صيانة برامج الكمبيوتر المتعل

الكمبيوتر ومنع مخاطر الكمبيوتر؛ تصميم الهواتف؛ التخطيط المعماري؛ تحديث المواقع على 

شبكة اإلنترنت؛ تطوير برامج نظام التشغيل؛ صيانة برامج الكمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ 
تحديث برامج الكمبيوتر؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ فتح اغالق الهاتف المحمول؛ خدمات 

شفير البيانات؛ تصميم األجهزة واآلالت ألغراض التعبئةأو الحشو؛ التصميم الصناعي؛ ت

استشارات تكنولوجيا المعلومات؛ توفير معلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر 
 موقع الويب

Date of 15/08/2019 دة الرسميةاعالن الجري  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Guangzhou Shirui 
Electronics Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.جوانجزهو شيروي إلكترونيكس كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 192 Kezhu Road, Science Park, 
Guangzhou, 510663, P.R. China 

، 510663كيزهو رود، سينس بارك، جوانجزهو  192
 جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES P.O.Box 142025 -

11814 Amman, King Abdullah II Street 

عمان،  11814 -142025ص.ب مكتب نادر جميل قمصية 

 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167435 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167435 الصنف 
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  BOOZ ALLEN  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technology consulting services; computer cybersecurity 

services, namely, a cloud-based cybersecurity platform as a 
service for detecting cyber threats; computer cybersecurity 
consultancy; providing a website featuring technology 

information in the field of cybersecurity; Website design and 
development for others; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in data analytics, project analysis, 

and location-based security; Application service provider 
featuring application programming interface (API) for financial 
threat analysis; Computer software design and development for 

others; Engineering services for others in the fields of 
infrastructure, energy, environment, science, systems 
integration, and directed energy weapon systems. 

خدمات االستشارات التكنولوجية )التقنية(، خدمات األمن الحاسوبي للحواسيب )استشارات 

القائم على  متعلقة بحماية األنظمة المتصلة باإلنترنت( وبالتحديد منصة األمن الحاسوبي
السحابة كخدمة الكتشاف التهديدات السيبرانية )اإللكترونية(، استشارات األمن الحاسوبي 
للحاسوب )استشارات متعلقة بحماية األنظمة المتصلة باإلنترنت(، توفير موقع على شبكة 

اإلنترنت يعرض معلومات التكنولوجيا في مجال األمن الحاسوبي )حماية األنظمة المتصلة 
( التي SAASإلنترنت(، تصميم وتطوير المواقع لآلخرين، خدمات البرمجيات كخدمة )با

تتميز )تظهر( ببرمجيات لالستخدام في تحليالت البيانات وتحليل المشاريع واألمن القائم على 

( لتحليل APIالموقع، مزود خدمات التطبيق الذي يتميز )يظهر( بواجهة برمجة التطبيقات )
تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب لآلخرين، خدمات هندسية لآلخرين في  التهديد المالي،

مجاالت البنية التحتية والطاقة والبيئة والعلوم وتكامل األنظمة وأنظمة أسلحة الطاقة 

 الموجهة.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167568 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167568 الصنف 



404 

 

 

  BOOZ ALLEN HAMILTON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technology consulting services; computer cybersecurity 
services, namely, a cloud-based cybersecurity platform as a 
service for detecting cyber threats; computer cybersecurity 

consultancy; providing a website featuring technology 
information in the field of cybersecurity; Website design and 
development for others; Software as a service (SAAS) services 

featuring software for use in data analytics, project analysis, 
and location-based security; Application service provider 
featuring application programming interface (API) for financial 

threat analysis; Computer software design and development for 
others; Engineering services for others in the fields of 
infrastructure, energy, environment, science, systems 

integration, and directed energy weapon systems. 

خدمات االستشارات التكنولوجية )التقنية(، خدمات األمن الحاسوبي للحواسيب )استشارات 
القائم على  متعلقة بحماية األنظمة المتصلة باإلنترنت( وبالتحديد منصة األمن الحاسوبي

السحابة كخدمة الكتشاف التهديدات السيبرانية )اإللكترونية(، استشارات األمن الحاسوبي 

للحاسوب )استشارات متعلقة بحماية األنظمة المتصلة باإلنترنت(، توفير موقع على شبكة 
اإلنترنت يعرض معلومات التكنولوجيا في مجال األمن الحاسوبي )حماية األنظمة المتصلة 

( التي SAASإلنترنت(، تصميم وتطوير المواقع لآلخرين، خدمات البرمجيات كخدمة )با

تتميز )تظهر( ببرمجيات لالستخدام في تحليالت البيانات وتحليل المشاريع واألمن القائم على 
( لتحليل APIالموقع، مزود خدمات التطبيق الذي يتميز )يظهر( بواجهة برمجة التطبيقات )

تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب لآلخرين، خدمات هندسية لآلخرين في  التهديد المالي،

مجاالت البنية التحتية والطاقة والبيئة والعلوم وتكامل األنظمة وأنظمة أسلحة الطاقة 
 الموجهة.

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Booz Allen Hamilton Inc. اسم طالب التسجيل: .بوز الين هاملتون انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8283 Greensboro Drive, McLean, Virginia 

22102, United States of America 

، 22102جرينسبورو درايف، مكلين، فيرجينيا  8283

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167565 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167565 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of software applications through a website; Hosting 
on-line web facilities for others for sharing on-line content; 
Hosting platforms on the Internet; Computer programming; 

Computer software design; Electronic data storage; Software as 
a service (SAAS) services; Cloud computing; Hosting a website 
for the electronic storage of digital photographs and videos; 

Hosting digital content on the Internet; Hosting multimedia 
entertainment content; Hosting of multimedia and interactive 
applications; Web site hosting services., 

خدمات توفير تطبيقات البرمجيات من خالل مواقع انترنت؛ خدمات استضافة تسهيالت الشبكة 
األلكترونية لآلخرين لمشاركة المحتوى األلكتروني؛ خدمات استضافة البرامج على اإلنترنت؛ 

خدمات برمجة الحاسوب؛ خدمات تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تخزين البيانات 

ة؛ خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس(؛ خدمات الحوسبة على شبكة اإللكتروني
االنترنت؛ خدمات استضافة مواقع االنترنت للتخزين األلكتروني للصور الفوتوغرافية ومقاطع 
الفيديو الرقمية؛ خدمات استضافة المحتوى الرقمي عبر االنترنت؛ خدمات استضافة المحتوى 

خدمات استضافة تطبيقات متعددة الوسائط والتفاعلية؛ خدمات الترفيهي متعدد الوسائط؛ 
 استضافة مواقع إنترنت.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167466 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167466 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific research services in the field of ostomy, incontinence, 

urology, wound and skin care., 

خدمات البحث العلمي في مجال الستوما )فتحات الجسم اإلضطناعية الخارجية/فتحة جراحية 

 إلخراج مخلفات الجسم( وسلس البول وجراحة المسالك البولية والعناية بالجروح والبشرة.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S اسم طالب التسجيل: اس/كولوبالست ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167314 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167314 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

software design and development in exchange and remittance 

business. 

 تصميم البرمجيات و تطويرها في مجال اعمال الصرافة و الحواالت.

Date of 21/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/10/2019  

Applicant Name: Nozzum for Business 
Solution LLC 

 اسم طالب التسجيل: شركة نظم لحلول االعمال 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman -dahiyat al yasmen arafat str , 
P.O.Box: 711591, 11171 

, 711591شارع عرفات   ، ص.ب:-ضاحية الياسمين -عمان 
11171 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 711591 -11171 amman -dahiyat al 

yasmen arafat str  

شارع -ضاحية الياسمين -عمان  11171 -711591ص.ب  

 عرفات 

ليغعنوان التب  

Trademark 167412 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167412 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

engineering services   خدمات هندسية 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colour light  green ,  and black according to the 
printfiled with the application.    

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األخضر الفاتح واالسود، وذلك 

 المودع مع الطلب.بموجب النموذج 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Al-alamiah lil khadamat 
wa al tashgheel wa al 
siana .  

 اسم طالب التسجيل: الشركة العالمية للخدمات والتشغيل والصيانه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -ahmed bin hanbla st , P.O.Box: 
926993, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926993شارع احمد  بن حنبل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 926993 -11190 amman -ahmed 
bin hanbla st  

ليغعنوان التب شارع احمد  بن حنبل -عمان  11190 -926993ص.ب    

Trademark 167291 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167291 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

engineering services   خدمات هندسية 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colour green , according to the printfiled with the 
application.    

األخضر، وذلك بموجب النموذج  اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ،

 المودع مع الطلب.

 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Al-Mustashar Lil 
Handasah .  

 اسم طالب التسجيل: خ.شركة المستشار للهندسة م

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -ahmed bin hanbla st , P.O.Box: 
926993, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 926993شارع احمد  بن حنبل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 926993 -11190 amman -ahmed 

bin hanbla st  

ليغعنوان التب شارع احمد  بن حنبل -عمان  11190 -926993ص.ب    

Trademark 167292 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167292 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink catering ,cafeteria  خدمات الكفتريا,خدمات  توفير تقديم الطعام 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use the general and descriptive words  separately 
from the mark 

باستعمال الكلمات العامة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق 

 والوصفية بمعزل عن العالمه

 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: Yamoun For Restaurants 
Managment  

 اسم طالب التسجيل: شركة يامون الدراة المطاعم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address marj alhamam , P.O.Box: 20377, 11115 :عنوان طالب التسجيل  11115, 20377مرج الحمام   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 20377 -11115 marj alhamam    ليغعنوان التب مرج الحمام  11115 -20377ص.ب  

Trademark 167239 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167239 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

catering and drink services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )رغيف( 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Ali yousef attia Al -Hawari 
/ Restauaurant Beef in 
Loaf 

 اسم طالب التسجيل: مطعم لحمة في رغيف  /علي يوسف عطيه الحواري

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka -king abdulla Street , 
P.O.Box: 15345, 11134 

شارع الملك عبد هللا االول   ، -ماركا الشمالية  -عمان 
 11134, 15345ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 15345 -11134 amman -north 
marka -king abdulla Street  

شارع -ماركا الشمالية  -عمان  11134 -15345ص.ب  
 الملك عبد هللا االول 

ليغعنوان التب  

Trademark 167422 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167422 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food & drink providing services  خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

Disclaimer: Disclaimer of general and / or descriptive terms, if 

any 

 التنازل: تنازل عن الكالمات العامة و /او الوصفية ان وجدت 

 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Ayaman atieh & Partners 
Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة ايمن عطيه وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company التسجيلنوع طالب  توصية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dapouq -ghofran st , P.O.Box: 142, 11822  عنوان طالب التسجيل  11822, 142شارع الغفران   ، ص.ب:-دابوق 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 142 -11822 Dapouq -ghofran st    ليغعنوان التب شارع الغفران -دابوق  11822 -142ص.ب  

Trademark 167276 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167276 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Hotel, bar and restaurant services; services for the reservation 
of rooms, 

 خدمات الفنادق، خدمات الحانات والمطاعم؛ خدمات حجز الغرف.,

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Radisson Hotels 
International, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .هوتيلز انترناشيونال ، انكراديسون 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459- 8249,  USA 

، مينيابوليس، مينيسوتا 59159كارلسون باركواي، ص.ب. 
 ، الواليات المتحدة االميركية55459-8249

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167389 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167389 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services; cafe services; snack bar services; fast-
food restaurant services, 

خدمات المطاعم؛ خدمات المقاهى؛ خدمات اماكن تقديم الوجبات الخفيفة؛ خدمات مطاعم 
 الوجبات السريعة,

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

application. 

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

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name : DD IP Holder LLC اسم طالب التسجيل: دي دي آي بي هولدر ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 

02021, USA 

، 02021، كانتون، ماساشوسيتس 9141صندوق بريد 

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167394 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167394 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the 
owners the exclusive right to use general and coomon words 
separately from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامه و 
 الوصفيه بمعزل عن العالمه

 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: jawad kalal elias akkawi   اسم طالب التسجيل: جواد جالل الياس عكاوي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -al bayader, P.O.Box: 27, 19152  عنوان طالب التسجيل  19152, 27البيادر   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 27 -19152 amman -al bayader   ليغعنوان التب البيادر -عمان  19152 -27ص.ب  

Trademark 167428 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167428 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Café shop, Services for providing food and drink. .المقاهي، خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Scent Egypt Company اسم طالب التسجيل: شركة سنت مصر 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 42 Mohammad Kamil Hussien Street, 

Block 1327, Nuzha, Cairo, Egypt 

، النزهه، القاهرة، 1327شارع محمد كامل حسين، مربع  42

 مصر

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167586 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167586 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; Cafés; Cafeterias; 
Catering (Food and drink –); Restaurants; Self-service 
restaurants; Snack-bars. 

وتقديم الطعام والشراب والمطاعم خدمات توفير األطعمة والمشروبات والمقاهي والكافيتريات 
ومطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه )الخدمة الذاتية( والمطاعم التي تقدم الوجبات 

 الخفيفة.

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

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

Applicant Name: Mohammad Sameer 
Mohammad Alwahsh 

 اسم طالب التسجيل: محمد سمير محمد الوحش

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al- Jossor Al Ashara - Umm Nawara- Near 
Police Station, Amman, Jordan, P.O.Box: 
921100, 11192 

قرب كشك الشرطة، عمان،  –ام نوارة  –الجسور العشرة 
 11192, 921100االردن  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167198 Class 43 43 التجاريةرقم العالمة  167198 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink, temporary 
accommodation; reservation of temporary accommodation ;

rental of rooms for wedding ceremonies ; providing rooms for 
conferences and various meetings .  

أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت؛ حجز 
 توفير قاعات للمؤتمرات واالجتماعات المختلفة.  قاعات لحفالت الزفاف؛ 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: LOKMACHO GIDA 
PAZARLAMA VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: لوكماشو غيدا بازارالما في تيكاريت ليمتد سيركيتي 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Caddebostan Mh. Selin sk. No:9/1 
Kadikoy, istanbul– Turkey  

كاديكوي،  9/1كاديبوستان إم إتش. سيلين إس كيه. نمبر:
 تركيا –اسطنبول 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية 
 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167454 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167454 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Bangkok River For Thai & 
Japanese Food 

 اسم طالب التسجيل: شركة نهر بانكوك للماكوالت التايلندية واليبانية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / bolivard / abdali, P.O.Box: 
830546, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 830546عمان /البوليفارد / العبدلي  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 830546 -11183 amman / bolivard / 

abdali 

ليغعنوان التب عمان /البوليفارد / العبدلي 11183 -830546ص.ب    

Trademark 167298 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167298 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 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Al Nokhba Le Edaret Al 
Fanadeq Al Seyaya  

 اسم طالب التسجيل: شركة النخبة الدراةالفنادق السياحية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan -saleh al smadi , P.O.Box: 
950810, 11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 950810شارع صالح الصمادي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 950810 -11195 Amman -jordan -

saleh al smadi  

ليغعنوان التب شارع صالح الصمادي -عمان  11195 -950810ص.ب    

Trademark 167221 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167221 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services for providing food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 

from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 والوصفية  بمعزل عن العالمه

 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: City Cinema company 
P.S.C 

التسجيل:اسم طالب  شركة سينما المدينة المساهمة الخاصة المحدودة   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shemisani -rafiq athim st building 
1 second floor , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 amman -shemisani -

rafiq athim st building 1 second floor  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  

 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 167522 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167522 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink temporary accomoation  خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: suliman ahmad mohmmad 
alhasanat  

 اسم طالب التسجيل: سليمان احمد محمد الحسنات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address wadi mousa / ain mousa, P.O.Box: 3601, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 3601وادي موسى / عين موسى   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3601 -11953 wadi mousa / ain 

mousa 

ليغعنوان التب وادي موسى / عين موسى  11953 -3601ص.ب    

Trademark 167262 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167262 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services  to provide food and drink  خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: Modern model company 
for the perparation of 
health food  

 اسم طالب التسجيل: م.م.النموذج الحديث العداد الماكوالت الصحية ذشركة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Diala River street , P.O.Box: 
850600, 11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 850600شارع نهر دياال   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 850600 -11185 amman -Diala 
River street  

ليغعنوان التب شارع نهر دياال -عمان  11185 -850600ص.ب    

Trademark 167269 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167269 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beauty salon  صالون سيدات 

Date of 27/05/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  27/05/2018  

Applicant Name: shtoora for beauty 
company  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة اشتورا  لمواد التجميل ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - 5 th circle - four seasons , 
P.O.Box: 140643, 11814 

فندف الفورسيزون   ،  -الدوار الخامس  -عمان 
 11814, 140643ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 140643 -11814 amman - 5 th 

circle - four seasons  

فندف  -الدوار الخامس  -عمان  11814 -140643ص.ب  

 الفورسيزون 

ليغعنوان التب  

Trademark 167258 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167258 الصنف 
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MAYO CLINIC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical, healthcare and wellness services; providing consulting 

services, computer services, websites, online news information 
and non-downloadable computer software in the fields of 
medicine, health care, and wellness; pharmacy services. 
medical and health care services, namely, clinical services, 

physician services, dentistry services, medical testing Services, 
and nursing care services; hospital services; health care 
consulting services; providing health information, 

الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والعافية؛ تقديم الخدمات االستشارية وخدمات 

غير القابلة  الحاسوب والمواقع اإللكترونية ومعلومات األخبار عبر اإلنترنت وبرامج الحاسوب
للتحميل في مجاالت الطب والرعاية الصحية والعافية؛ خدمات الصيدلية و خدمات طبية 

وللعناية الصحية، تحديدا: الخدمات السريرية وخدمات األطباء وخدمات طب األسنان وخدمات 
الفحوصات الطبية وخدمات الرعاية التمريضية؛ خدمات المستشفيات؛ خدمات استشارية 

 لصحية؛ توفير المعلومات الصحية,للرعاية ا

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Mayo Foundation for 
Medical Education and 
Research 

 اسم طالب التسجيل: مايو فاونديشن فور ميديكال اديوكاشين اند ريسيرتش

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, 
USA 

، 55905فيرست ستريت اس دبليو، روشيستر، ام ان  200
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167380 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167380 الصنف 
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  RESENSE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for human beings or animals; beauty salon services; provision 

of hot spa tubs and steam rooms; spas; health spa treatments 
and services; health clinic services, physiotherapy, podology, 
chiropody, and massage services; therapeutic treatment of the 

face and body; beauty therapy treatments; hairdressing salons, 
hairdressing services; provision of hydrotherapy pool facilities; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 

the aforesaid. 

الخدمات الطبية؛ الخدمات البيطرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للبشر أو 
الحيوانات؛ خدمات صالونات التجميل؛ خدمات توفير أحواض مغاطس المياه الحارة وغرف 

ار؛ والمنتجعات الصحية؛ وعالجات وخدمات المنتجعات الصحية؛ خدمات عيادات صحية، البخ
العالج الفيزيائي، عالج األقدام، العناية باألقدام، خدمات التدليك؛ توفير المداواة العالجية 
للوجه والجسم ؛ واألدويةالعالجية التجميلية؛ صالونات تسريح الشعر، خدمات تصفيف 

ير مرافق برك المعالجة المائية؛ المعلومات، خدمات النصائح واإلستشارات الشعر؛ خدمات توف
 المرتبطة بما سبق ذكره.

Priority claim:  Claim Country: CH 

Claim No.: 05422/2019 
Claim Date: 18/04/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 05422/2019رقم االدعاء: 
 18/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Resense SPA SA اسم طالب التسجيل: ريسينس اس بيه ايه اس ايه 

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rue de la Cité 3, 1204 Genève, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  جينيف، سويسرا 1204، 3رو دو ال سيتيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167513 Class 44 44 العالمة التجاريةرقم  167513 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Psychological testing; psychological tests; personality testing 

for psychological purposes; preparation of psychological 
reports; psychological assessment services; psychological 
diagnosis services; psychological assessment and examination 

services; providing information in the field of psychological 
counselling, assessment and treatment; psychological 
counselling; occupational psychology services; occupational 

therapy services; therapy services; providing psychological 
treatment; physical therapy; speech and hearing therapy; 
information, advisory and consultancy services in relation to all 

the aforesaid services. 

بار النفسي، االختبارات النفسية، خدمات االختبار الشخصي لألغراض النفسية، خدمات االخت

خدمات إعداد التقارير النفسية، خدمات التقييم النفسي، خدمات التشخيص النفسي، خدمات 
التقييم والفحص النفسي، خدمات تقديم المعلومات في مجال اإلرشاد النفسي والتقييم والعالج، 

ي، خدمات نفسية مهنية، خدمات العالج المهنية، خدمات العالج، خدمات خدمات اإلرشاد النفس

تقديم العالج النفسي، خدمات العالج الطبيعي، خدمات عالج النطق والسمع، خدمات تقديم 
 المعلومات والنصح واالستشارات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003383256 

Claim Date: 14/03/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003383256رقم االدعاء: 

 14/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Pearson plc اسم طالب التسجيل: بيرسون بي ال سي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 80 Strand, London, WC2R 0RL, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  آر ال، المملكة المتحدة 0آر  2ستراند، لندن دبليو سي  80

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167252 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167252 الصنف 
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  LIMAGRAIN  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Agriculture, horticulture and forestry services, namely advice in 
the field of agriculture, horticulture and forestry, advice for the 
treatment of seeds, advice for the treatment of agricultural, 

horticultural and forestry soils ; advice on cultural practices for 
plant cultivation; parasite and animal pest extermination 
services in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 

services; advice on the extermination of parasite and animal 
pests in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 
advice; advice related to animal nutrition. 

الخدمات الزراعية وخدمات البستنة والحراجة وتحديداً تقديم النصائح في مجال الزراعة 
والبستنه والحراجه وتقديم النصائح لمعالجة البذور وتقديم النصائح لعالج التربة الزراعية 

خدمات تقديم النصائح حول الممارسات الثقافية لزراعة النباتات؛ وتربة البستنة والحراجة؛ 

خدمات القضاء على الطفيليات واآلفات الحيوانية في الزراعة والبستنه والحراجه؛ خدمات 
القضاء على األعشاب الضاّرة؛ خدمات تقديم النصائح حول إبادة الطفيليات واآلفات الحيوانية 

خدمات تقديم النصائح حول القضاء على الحشائش؛ خدمات  في الزراعة والبستنه والحراجه؛

 تقديم النصائح حول تغذية الحيوانات.

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Societe Cooperative 
Agricole Limagrain 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه كوبيريتيف اجريكول ليماجرين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 بيازر، فرنسا -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167543 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167543 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agriculture, horticulture and forestry services, namely advice in 
the field of agriculture, horticulture and forestry, advice for the 

treatment of seeds, advice for the treatment of agricultural, 
horticultural and forestry soils ; advice on cultural practices for 
plant cultivation; parasite and animal pest extermination 

services in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 
services; advice on the extermination of parasite and animal 
pests in agriculture, horticulture and forestry; weed killing 

advice; advice related to animal nutrition. 

الخدمات الزراعية وخدمات البستنة والحراجة وتحديداً تقديم النصائح في مجال الزراعة 
والبستنه والحراجه وتقديم النصائح لمعالجة البذور وتقديم النصائح لعالج التربة الزراعية 

تات؛ وتربة البستنة والحراجة؛ خدمات تقديم النصائح حول الممارسات الثقافية لزراعة النبا
خدمات القضاء على الطفيليات واآلفات الحيوانية في الزراعة والبستنه والحراجه؛ خدمات 

القضاء على األعشاب الضاّرة؛ خدمات تقديم النصائح حول إبادة الطفيليات واآلفات الحيوانية 

في الزراعة والبستنه والحراجه؛ خدمات تقديم النصائح حول القضاء على الحشائش؛ خدمات 
 م النصائح حول تغذية الحيوانات.تقدي

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Societe Cooperative 
Agricole Limagrain 

 اسم طالب التسجيل: كوبيريتيف اجريكول ليماجرينسوسيتيه 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France 

 63360ليماجين،  -رو هينري موندور، بيوبول كليرمونت
 بيازر، فرنسا -سانت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

840553 -11184 Amman/ Al Shmeisani/ 
Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167540 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167540 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beauty treatment, Beauty salons, Beauty care, Services of a hair 
and beauty salon, Manicure and pedicure services, Home-visit 

manicure and pedicure services, Massage services, Body 
waxing services for the human body, Makeup services. 

عالج التجميل )الرعاية بالجمال( وصالونات التجميل والعناية بالجمال وخدمات صالونات 
ظافر( والباديكير )العناية باالقدام( تصفيف الشعر والتجميل وخدمات المانيكير )طالء األ

وخدمات المانيكير )طالء األظافر( والباديكير )العناية باالقدام( للزيارات المنزلية وخدمات 
 التدليك )المساج( وخدمات إزالة الشعر بالشمع للجسم البشري وخدمات الماكياج.

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

Applicant Name: Masafat Logistical 
Services 

 اسم طالب التسجيل: مسافات للخدمات اللوجستيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، األردن  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167197 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167197 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agriculture, horticulture and forestry services; advisory and 

consulting services in relation to agriculture, farming, 
horticulture and forestry protection; providing information in 
relation to these services 

والبستنة والغابات؛ خدمات النصح واإلستشارة فيما يتعلق بحماية الزراعة خدمات الزراعة 

 والمزارع والبستنة والغابات؛ تزويد المعلومات فيما يتعلق بهذه الخدمات.

Date of 15/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

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

Nationality     : SOUTH AFRICA جنسية الطالب جنوب افريقيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AECI Place, 24 The Woodlands, 

Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, South Africa 

ذا وودالندز، وودالندز درايف،  24أيه إي سي آي بليس، 

 وودميد، ساندتون، جاوتينج، جنوب أفريقيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167445 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167445 الصنف 
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  BREAKTHROUGHS THAT CHANGE PATIENTS ’LIVES  
   

 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Medical information services, namely providing information on 

topics of health  and health awareness and health issues to 
physicians, healthcare professional and patients. 

والتوعية الصحية استعالمات طبية، تحديدا:  تقديم معلومات حول موضوعات الصحة 

 والقضايا الصحية لألطباء والعناية الصحية المهنية والعناية الصحية الخاصة بالمرضى.

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name : PFIZER INC. اسم طالب التسجيل: .بفايزر انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 235 East 42nd Street,  New York,  10017-

5755, USA 

-10017ايست فورتي سيكند ستريت،  نيويورك،  235

 ، الواليات المتحدة االميركية5755

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 167518 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167518 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health care services in the field of ostomy, incontinence, 
urology, wound and skin care; providing of medical information 

in the field of ostomy, incontinence, urology, wound and skin 
care., 

خدمات الرعاية الصحية في مجال الستوما )فتحات الجسم اإلصطناعية الخارجية/فتحة 
لعناية بالجروح والبشرة، جراحية إلخراج مخلفات الجسم( وسلس البول والمسالك البولية وا

توفير المعلومات الطبية في مجال الستوما )فتحات الجسم اإلصطناعية الخارجية/فتحة 
 جراحية إلخراج مخلفات الجسم( وسلس البول والمسالك البولية والعناية بالجروح والبشرة.,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Coloplast A/S طالب التسجيل:اسم  اس/كولوبالست ايه  

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark  عنوان طالب التسجيل  هامليبيك، الدنمارك 3050، 1هولتدام 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O.Box 921100 -11192 TAG Org Building 

No. 104, Mecca Street, P.O.Box 921100 
Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 167313 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167313 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

skin care center  مركز عناية بالبشرة 

Date of 21/11/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: MESSINA Beauty &Skin 
Care Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة ميسينا للتجميل والعناية بالبشرة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , P.O.Box: 941202, 11194 :عنوان طالب التسجيل  11194, 941202عمان   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 941202 -11194 Amman-

ALshmesani 12 Marouf ALRasafi 

شارع  12 الشميساني-عمان  11194 -941202ص.ب 

 معروف الرصافي

ليغعنوان التب  

Trademark 167514 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167514 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Law Practice Legal Counseling legal Services   اعمال المحاماة استشارات قانونية خدمات قانونية 

Date of 23/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: ALHASAN MOHD KHAIR 
A.ZAID ALKILANI  

 اسم طالب التسجيل: الحسن محمد خير عبد هللا زيد الكيالني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type LAWYER OFFICE التسجيلنوع طالب  مكتب محاماه  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shemaisani abu hamed al ghazali 
st vill 14, P.O.Box: 941797, 11194 

،   14الشميساني ابو حامد الغزالي فيال -عمان 
 11194, 941797ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 941797 -11194 amman -

shemaisani abu hamed al ghazali st vill 14 

الشميساني ابو حامد -عمان  11194 -941797ص.ب  

 14الغزالي فيال 

ليغعنوان التب  

Trademark 167273 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167273 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line social networking services.,  االجتماعي عبر اإلنترنت.,خدمات التواصل 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: كيه ليمتد بايتدانس يو 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

 11184 -840553ص.ب  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 167480 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167480 الصنف 



437 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal advocacy services   الخدمات القانونية 

 
  

Date of 04/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/11/2019  

Applicant Name: Main Sweliem Nasir & 
Partner -Lawyers (civil ) 

التسجيل:اسم طالب  )مدنية(م .م.محامون ذ-شركة معن سويلم نصير ومشاركوه   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Madina Munawara st Al Baraka 
Gate Complex ,1 st Floor Office No (107), 
P.O.Box: 962596, 11196 

شارع المدينة المنورة مجمع بوابة البركة الطابق االول -عمان 
 11196, 962596(   ، ص.ب:107مكتب رقم )

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 962596 -11196 Amman Madina 

Munawara st Al Baraka Gate Complex ,1 st 
Floor Office No (107) 

شارع المدينة المنورة -عمان  11196 -962596ص.ب  

 ( 107مجمع بوابة البركة الطابق االول مكتب رقم )

ليغعنوان التب  

Trademark 167303 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 167303 الصنف 
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POWERBEATS PRO  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Headphones; earphones; earbuds; loudspeakers; audio 

speakers; headsets; microphones; audio cables; chargers, 
charging cables, and power adaptors for use with headphones, 
earphones, earbuds, and audio speakers; carrying cases for 

headphones, earphones, earbuds, and audio speakers; 
protective cases for headphones, earphones, earbuds, and 
audio speakers; covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain audio players, headphones, earphones, earbuds, and 

audio speakers; headphone, earphone, earbuds, and audio 
speaker accessories, namely straps, neck cords, wires and 
bands; computer software for controlling and updating 

headphones, earphones, earbuds, and audio speakers. 

سماعات الرأس؛ سماعات األذن؛ سماعات األذن؛ مكبرات الصوت؛ مضخمات الصوت؛ 

سماعات؛ ميكروفونات؛ كابالت الصوت؛ أجهزة شحن، كابالت شحن ومحوالت كهربائية 
تستعمل مع  سماعات الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ علب 

رأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ العلب تستعمل لحمل سماعات ال

الواقية لسماعات الرأس وسماعات األذن و سماعات األذن ومكبرات الصوت؛ األغطية 
الخارجية والحقائب والعلب المعدة او المصممة الحتواء مشغالت الصوت سماعات الرأس، 

ت الخاصة بسماعات الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ الملحقا
سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت وتحديدا السيور والحبال التي تتدلى على 

العنق واألسالك واألربطة؛ البرمجيات الحاسوبية التي تستخدم في التحكم وتحديث سماعات 
 الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت.

 

 
 

 العالمة التجارية لوجودخطأ في شكل العالمة مالحظة:اعادة نشر 

 

 

  

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Beats Electronics, LLC اسم طالب التسجيل: بيتس الكترونكس، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8600 Hayden Place, Culver City, California 

90232 

 عنوان طالب التسجيل  90232هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا  8600

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

 -435ص.ب األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 166642 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166642 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

health center services مراكز العناية بالصحه 

 

 
 

 16234/4989اعادة نشر العالمة بناء على قرار مسجل العالمات التجارية رقم  مالحظة:

 13/2/2020بتاريخ 
 

 

Date of 06/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2018  

Applicant Name: AL - Maher Co for the 
establishment & 
management of centers & 

& hospitals  

 اسم طالب التسجيل: شركة الماهر النشاء وادارة المراكز والمستشفيات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / abdallah ghosha , P.O.Box: 3535, 

11821 

 عنوان طالب التسجيل  11821, 3535عمان / ش عبد هللا غوشه   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3535 -11821 amman / abdallah 
ghosha  

ليغعنوان التب عمان / ش عبد هللا غوشه  11821 -3535ص.ب    

Trademark 162394 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 162394 الصنف 


