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 702رقم العدد :

 الجريدة الرسمية

 للمملكة االردنية الهاشمية  

 
 العالمات التجارية

 طلبات تسجيل عالمات تجارية
 

 

 م2020حزيران سنة 29.الموافق هـ 1441سنة  ذو القعدة 8 االثنين  عمان:
 

http://www.mit.gov.jo : موقع الوزارة   
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3 

 

 

-+ 

 

 
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Potassium; Phosphorus; Bromine for chemical purposes; 
Fertilizers; Saltpeter; Compound fertilizers; Mineral fertilizers. 

بوتاسيوم؛  فسفور؛ بروم لألغراض  الكيميائية؛ أسمدة؛ نترات البوتاسيوم؛ األسمدة المركبة؛ 
 األسمدة المعدنية.

Special condition:  Claiming Colors red  as per the specimen 

filed at the Trademark Office 

حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات   االحمر باللوناشتراطات خاصة: العالمة محددة 

 التجارية.

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 

District , Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168191 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 168191 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potassium; Phosphorus; Bromine for chemical purposes; 
Fertilizers; Saltpeter; Compound fertilizers; Mineral fertilizers.  

بوتاسيوم؛  فسفور؛ بروم لألغراض  الكيميائية؛ أسمدة؛ نترات البوتاسيوم؛ األسمدة المركبة؛ 
 األسمدة المعدنية.

Special condition:  Claiming Colors red  as per the specimen 
filed at the Trademark Office 

حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات   االحمر باللوناشتراطات خاصة: العالمة محددة 
 التجارية.

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168206 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 168206 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial chemicals; adhesives for industrial purposes; acrylic 
resins, unprocessed; polymer resins, unprocessed; synthetic 
resins, unprocessed; acetates [chemicals]; acids; oleic acid; 

esters; oxygen for industrial purposes 

كيماويات صناعية؛ لواصق الغراض صناعية؛ راتنجات اكريلية غير معالجة؛ راتنجات 
وليمر غير معالجة ؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة؛ خالت ) اسيتات( {كيماويات}؛ الب

 احماض؛ حمض االولييك { الزيتيك}؛ استرات؛ اكسجين لالغرض الصناعية.

Special condition:  Claiming Colors red, blue and white as per 
the specimen filed at the Trademark Office 

االزرق و األبيض  حسب النموذج المودع : العالمة محددة بااللوان االحمرخاصةاشتراطات 
 لدى مسجل العالمات التجارية.

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: ZHEJIANG SATELLITE 
PETROCHEMICAL  CO., 
LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .لمتد ,.زيجيانج ساتياليت بيتروكيميكال كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bujiao Road, Jiaxing Industry Park, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, PRC, 

P.O.Box: 3308, 11181 

بوجياو رود، جياكسينج اندستري بارك جياكسينج سيتي،  
 11181, 3308زيجيانج بروفينس، الصين  ، ص.ب:

 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 168009 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 168009 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

‘" Chemicals for use in industry, science and photography, as 
well as in culture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins,unprocessed plastics; fire extinguishing and fire 

prevention compositions;tempering and soldering preparations; 
substances for tanning animal skins and hides; adhesives for 
use in industry; putties and other paste fillers; compost,  

manures, fertilizers; biological preparations for use in industry 
and science. 

 والعلوم والتصوير والفوتوغرافي وكذلكالكيماويات المستخدمة في الصناعة 
 في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ الراتنجات الصناعية غير المعالجة

 وأنواع البالستيك غير المعالجة؛ األسمدة؛ مركبات اخماد النيران؛ مستحضرات

 سقي ولحام المعادن؛ كيماويات لحفظ المواد الغذائية؛ مواد الدباغة؛ المواد
 مستخدمة في الصناعةالالصقة ال

 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

Applicant Name: JORDAN BROMINE L.L.C 
(private free zone )   

 اسم طالب التسجيل:  (منطقة حرة خاصة)شركة برومين االردن ذات مسؤبية المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman, King Abdullah I 
Street Building 01, Ground Floor., 
P.O.Box: 941967, 11194 

 مجمع -عمان. شارع الملك عبدهللا الثاني 
الطابق االرضي.  ، 01الملك الحسين لألعمال بنايه رقم 

 11194, 941967ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7297 -11118 Amman, Street  

Saeed Bin Al Hareth Al- weibdeh. 

شارع سعيد بن الحارث/جبل  11118 -7297ص.ب  عمان 

 اللويبدة

ليغعنوان التب  

Trademark 168035 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 168035 الصنف 
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  NEWTEX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  دهانات 

The registration of this trademark is pursuant to the provisions 
of article (21) paragraph (3) of the trademark law   

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

Date of 26/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/01/2020  

Applicant Name: National Panits factories 
co.ltd 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة مصانع الدهانات الوطنية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address City/street:Ring Road -Abu Alanda, 
P.O.Box: 533, 11592 

, 533أبو علندا   ، ص.ب: -المدينة/ الشارع الحزام الدائري 
11592 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 533 -11592 City/street:Ring Road 

-Abu Alanda 

أبو  -المدينة/ الشارع الحزام الدائري  11592 -533ص.ب  

 علندا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168377 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 168377 الصنف 
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  NYCE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 cosmetics, hair lotions; hair dyes, hair care products, hair 
cosmetics, hair colouring creams, skin care products.  

مستحضرات التجميل، لوشن الشعر؛ أصباغ للشعر، منتجات العناية بالشعر، مستحضرات  
 تجميل للشعر، كريمات تلوين الشعر، منتجات العناية بالبشرة.

 

 

Date of 16/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2018  

Applicant Name: Oyster Cosmetics S.p.A.  اسم طالب التسجيل:  .ايه .بي .اويستر كوزمتيكس اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Barzizza 37/A 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN) Italy 

كاستيجليوني، ديلي ستيفيري )  46043 -/ايه37فيا بار زيزا 

 ايطاليا ام ان (

 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 168126 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168126 الصنف 



9 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

 (bleach and other materials for laundry, 
cieaning,polishing,adrasive,abrasive,soap,perfumery and 
aromatic oils floor el, floor freshener, hair shampoo,bath 

shampoo, air freshener,cosmetics,toothpaste, washing 
powder,detergent,handwash,cream,hair oils, hair 
conditioner,body lotion and deodoran,baby wipes). 

مستحضرا التبييض وغيرها من المواد الستعماالت الغسيل ومستحضرات التنظيف والتلميع 
والصقل والكشط والصابون والعطور والزيوت العطرية جل االرضيال وشامبو الشعر وشامبو 

معاجين االسنان ومسحوق الغسيل الحمام ومستحضرات تعطير الجو ومستحضرات التجميل و

وسائل الجلي وسائل غسيل االيدي وكريم وزيوت الشعر وجل مثيت للشعر ومعطر للجسم 
 ومزيل روائح ومناديل االطفال المبللة(.

 

Date of 06/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

Applicant Name: madar for detergent 
industry and trade 

 اسم طالب التسجيل: شركة مدار لصناعة المنظفات والتجارة

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-marka-madar group, P.O.Box: 
3404466, 11134 

, 3404466عمان,ماركا مقابل مخابز جواد  ، ص.ب:
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

amman-marka-madar group, P.O.Box: 

3404466, 11134 

, 3404466عمان,ماركا مقابل مخابز جواد  ، ص.ب:

11134 

ليغعنوان التب  

Trademark 168170 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168170 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics ,deodorants  مواد تجميل ،مزيل رائحة العرق 

 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Jordan Industrial 
Pretrochemical Co Ltd 

 اسم طالب التسجيل:  للمنتوجات الكيماويهالشركة االردنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company P.O.Box 151-
11118 

 نوع طالب التسجيل ذ.م.م

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Limited Liability Company P.O.Box 151-
11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118-151ص. ب   شارع االمير محمد -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 151 -11118    ليغعنوان التب شارع االمير محمد  11118 -151ص.ب عمان  

Trademark 168291 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168291 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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

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

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

 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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  طالب التسجيلمهنة  

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 168159 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168159 الصنف 
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KANEBO 
 
 
   

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Soaps; detergents; cosmetics; toiletries; perfumery; incenses; 

fragrances; false nails; false eyelashes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
absorbent facial tissues for cosmetic purposes. 

منظفات؛ مستحضرات تجميل؛ مواد تواليت؛ عطور؛ بخور؛ الروائح المطيبة؛ أظافر  صابون؛

مستعارة؛ رموش مستعارة؛ أعواد قطن ألغراض التجميل؛ غزل قطني ألغراض التجميل؛ 
 مناديل للوجه قابلة لالمتصاص ألغراض التجميل.

 

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: Kao Kabushiki Kaisha 
(also trading as Kao 
Corporation) 

 اسم طالب التسجيل: (تداول أيضا باسم كاو كوربوريشن) كاو كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو-شوم، تشووه-1، نيهونباشي كاياباشو 10-

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 168214 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168214 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bases for flower perfumes; perfumery; perfumes; extracts of 
flowers (perfume); toilet water; eaux de parfum; fragrance 
preparations; eaux de cologne ; air fragrancing preparations; 

perfumes for ceramics; essential oils; potpourris (fragrances); 
sachets for perfuming linen; perfumed soaps; scented shower 
gels; scented body lotions and scented body milk; scented 

body creams; bath and shower salts for cosmetic use 

المواد األساسية لعطور األزهار؛ المواد العطرية؛ العطور؛ مستخلصات األزهار )عطور(؛ ماء 
؛ مستحضرات المواد العطرية؛ ماء الكولونيا؛ مستحضرات الزينة المعطر؛ السوائل العطرية

تعطير الجو ؛ العطور للسيراميك؛ الزيوت العطرية؛ الزهور المجففة )عطور(؛ أكياس معطرة 

للبياضات؛ صابون معطر؛ جل االستحمام العطري؛ لوشن الجسم المعطر ومستحلبات الجسم 
 واالغتسال الستخدامات التجميل المعطرة؛ كريمات الجسم المعطرة؛ أمالح االستحمام

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4564627 

Claim Date: 03/07/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4564627رقم االدعاء: 

 03/07/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 06/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier اسم طالب التسجيل: لويس فايتون ماليتير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France 2عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001نيوف -، ريو دو بونت 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual 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 168163 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168163 الصنف 



14 

 

 

   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Toilet soaps; perfumes; eaux de parfum; eaux de Cologne; eaux 
de toilette; cosmetic products; essential oils for personal use; 

milks, lotions, creams, emulsions, gels for cosmetic use for face 
and body; deodorants for personal use 

الصابون العطري؛ العطور؛ السوائل العطرية؛ ماء الكولونيا العطري؛ سوائل الزينة العطرية؛ 
المنتجات التجميلية؛ الزيوت العطرية لالستخدام الشخصي؛ المستحلبات واللوشن والكريمات 

والمستحضرات المستحلبة والجل لالستخدامات التجميلية للوجه والجسم؛ مزيالت الروائح 
 ستخدام الشخصيالكريهة لال

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4525665 
Claim Date: 15/02/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4525665رقم االدعاء: 

 15/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: LVMH FRAGRANCE 
BRANDS 

 اسم طالب التسجيل: ال في ام اتش  فراجرانس براندز

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 77, Rue Anatole France, 92300 Levallois 
Perret, France 

 عنوان طالب التسجيل  ليفالوا  بيريت،  فرنسا 92300، رو اناتولي فرانس، 77

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 168129 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168129 الصنف 



15 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-medicated preparations and substances for protection and 
care of the skin namely; shampoo and body wash; adhesive 

remover preparations.  

المستحضرات والمواد )المركبات( غير العالجية للحماية والعناية بالبشرة وبالتحديد الشامبو  
  وغسول الجسم ومستحضرات ازالة المواد الالصقة.

 

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, Amman, Jordan 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168316 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168316 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,  Amman , Jordan 

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

، شارع مكة،  عمان  104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168349 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168349 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; Facial scrub cream. .مستحضرات تجميل؛ كريم فرك الوجه 

Special condition:  Claiming Colors red  as per the specimen 
filed at the Trademark Office 

حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات   االحمر باللون: العالمة محددة اشتراطات خاصة
 التجارية.

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ديفالوبمنت آند انفيستمنت كوربستايت 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168219 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168219 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; Facial scrub cream. .مستحضرات تجميل؛ كريم فرك الوجه 

Special condition:  Claiming Colors red  as per the specimen 
filed at the Trademark Office 

حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات   االحمر باللون: العالمة محددة خاصةاشتراطات 
 التجارية.

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168196 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168196 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cosmetics, Perfumery, Hair Lotions, Soaps, Detergents مستحضرات تجميل, عطور, غسول ]لوشن[ للشعر, صابون, منظفات 

 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: F.M. Cosmetics (India) 
LLP 

 اسم طالب التسجيل: إل إل بي (الهند)كوزميتكس  .إم .إف

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 701The Capital, Plot C- 70, G-Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra( E), 
Mumbai - 400051, India 

بلوك، باندرا كورال -، جي70-، ذا كابيتال، بلوت سي 701
 ، الهند.400051-كومبليكس، باندرا )إي(، مومباي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Trimark Consulting Company (Trimark) 

P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin 
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman 

 -7780ص.ب (ترايمارك)شركة العالمة الثالثية لالستشارات  

شارع الشريف ناصر بن جميل، وادي صقرة ،  71 11118
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168374 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168374 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eau de cologne; nail art stickers; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; 

cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for eyelashes; false 
eyelashes; make-up powder; cosmetics; cosmetic creams; 

decorative transfers for cosmetic purposes; toilet water; almond 
milk for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; lotions for cosmetic 

purposes; lip glosses; mascara; cosmetic pencils; cotton wool 
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care; 
false nails; perfumery; perfumes; lipsticks; nail polish; eyebrow 

cosmetics; eyebrow pencils; make-up preparations; tissues 
impregnated with make-up removing preparations; make-up 
removing preparations; nail care preparations; nail varnish 

removers; cosmetic kits; nail varnish. 

ماء الكولونيا العطري؛ ملصقات األشكال الفنية لألظافر؛ مستحضرات الصبار ألغراض 
تجميلية؛ مستحضرات التسمير بفعل أشعة الشمس )مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات 

ميل التي توضع عند االستحمام؛ أمالح االستحمام لغير الغايات الطبية؛ المستحضرات التج
التجميلية للرموش؛ الرموش االصطناعية؛ مساحيق الماكياج؛ مستحضرات التجميل؛ كريمات 

التجميل؛ الصور المنقولة التزيينية ألغراض التجميل؛ ماء الزينة المعطر؛ حليب اللوز 

لبات التنظيف لغايات الزينة؛ المناديل المشربة بلوشن مستحضرات ألغراض التجميل؛ مستح
التجميل؛ لوشن لغايات التجميل؛ بلسم خاص بالشفاه؛ الماسكارا؛ أقالم التحديد التجميلية؛ 

الصوف القطني ألغراض التجميل؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ األظافر االصطناعية؛ 

شفاه؛ طالء األظافر؛ مستحضرات تجميل الحواجب؛ أقالم المواد العطرية؛ العطور؛ احمر ال
تحديد الحواجب؛ مستحضرات المكياج؛ المناديل المشربة بمستحضرات إزالة المكياج؛ 
مستحضرات إزالة المكياج؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ أطقم 

 مستلزمات التجميل؛ طالء تلميع أظافر.

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: GIUFRA S.R.L. اسم طالب التسجيل: .ال.ار.جويفرا اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA VENETO 152, FRAZIONE Z.IND.LE 

PIAN DI PORTO, 06059 TODI (PG), Italy 

، فرازيوني زد. آي ان دي. ال اي بيان دي 152فيا فينيتو 

 تودي ) بيه جي(، ايطاليا 06059بورتو، 

 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 168116 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168116 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

detergent  مسحوق غسيل 

 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Ahmad Samer Ahmad 
Yousef 

 اسم طالب التسجيل: احمد سامر احمد يوسف 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -bit ras, P.O.Box: 910542, 11191  عنوان طالب التسجيل  11191, 910542بيت راس  ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 910542 -11191 irbid -bit ras   ليغعنوان التب بيت راس-اربد  11191 -910542ص.ب  

Trademark 168275 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168275 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery; aftershave lotion; preparations and substances all 

for laundry use; waxing, polishing, cleaning, scouring and 
abrasive substances and preparations; non-medicated 
toiletries; cosmetic preparations; skin care preparations; 

antiperspirants; perfumes; body sprays and eau de cologne; 
essential oils; pot pourri; dentifrices; depilatory preparations; 
toilet articles; shampoos; soaps; sun-tanning preparations; 
shaving preparations; bath salts (not for medical purposes); 

beauty masks; bleaching preparations for cosmetic purposes; 
pumice stone; cotton wool and sticks for cosmetic purposes; 
non-medicated talcum powder for toilet purposes; emery; false 

eyelashes; false nails; nail care preparations; nail varnish; hair 
colorants; dyes, lotions, waving, styling preparations and spray 
for hair; incense; tissues impregnated with cosmetic lotions; 

cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for the care of babies' and infants' bodies; paint 
stripping preparations; sandpaper; shoe polish and wax. 

قة؛ مستحضرات ومواد للغسيل والكي؛ مواد ومستحضرات العطور؛ لوشين ما بعد الحال

تشميع، صقل، جلي وكشط ؛ مواد التواليت غير الطبية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات 
العناية بالبشرة؛ مضادات التعرق؛ العطور؛ رذاذات للجسم وماء الكولونيا؛ الزيوت العطرية؛ 

نان؛ مستحضرات ازالة الشعر؛ ادوات مزيجات من اوراق الورد المجففةالمعطرة؛ منظفات أس

التواليت؛ الشامبو؛ الصابون؛ مستحضرات التسمير؛ مستحضرات الحالقة؛ أمالح استحمام 
ليست الغراض طبية؛ أقنعة تجميلية؛ مستحضرات قصر ألغراض التجميل؛ حجر الخفاف؛ 

؛ مسحوق غزل  وأعواد قطنية الغراض التجميل؛ مسحوق التالك غير الطبية ألغراض الزينة
سحج )سنفرة(؛ رموش مستعارة؛ أظافر مستعارة؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ طالء أظافر؛ 

ملونات للشعر؛ مستحضرات تسريح، تجعيد، غسول )لوشن(، اصباغ ورذاذ )سبراي( للشعر؛ 
البخور؛ مناديل ورقية مشربة بغسوالت)لوشن( تجميلية؛ مستحضرات تجميل لغايات التجميل؛ 

تجميل للعناية بأجسام االطفال والرضع؛ مستحضرات ازالة الدهان؛ ورق سحج مستحضرات 

 )للسنفرة(؛ ملمع وشمع لالحذية.

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG, 
England 

جيه جي،  1سي  1اكسفورد ستريت، لندن، دبليو  348-334
 انجلترا

 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 168334 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168334 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Skin lotion and lotion for hair, sticky hair fixings, aloe 

vera preparations for cosmetic purposes, cosmetics for 

cosmetic purposes, skin whitening creams,hair 

removers, toiletries, eyebrow cosmetics, eyelashes 

adhesive, cosmetics for eyelashes, false eyelashes, 

Hairspray adhesives, hair colorings and dyes Nail care 

products, Vaseline for cosmetic purposes, cosmetic 

ointments,shaving cosmetics and soaps, sun protection 

cosmetics, cosmetic, lotion, paper impregnated paper, 

tissues Cosmetic oils, nail polish and nail removal 

products, cosmetics for showers, tissue paper 

impregnated with cosmetic lotion lotions, makeup and 

makeup products, mascara and cosmetic masks 

الشعر مستحضرات  غسول للبشره وغسول لوشن للشعر,لواصق لتثبيت
تجميل لغايات  تااللوفيرا )الصبار( الغراض التجميل, مستحضرا

التجميل,كريمات تبييض البشره, مزيالت للشعر,مواد تواليت,مستحضرات 
,لواصق لتثبيت الرموش المستعاره, مستحضرات تجميل  تجميل الحواجب

للرموش,رموش مستعاره, لواصق لتثبيت الشعر المستعار, ملونات 
 ,مستحضرات العنايه باآلظافر,فازلين لغايات التجميل, صباغ للشعروا

تجميليه, لوشن مراهم الاغراض التجميل مستحضرات وصابون للحالقه,
مستحضرات الوقايه من الشمس, زيوت  بغسوالت مشربة ورقية, مناديل 

مستحضرات  الغراض تجميل,طالء اظافر ومستحضرات ازالة االظافر,
مناديل ورقيه مشربه بغسوالت لوشن تجميلية,مكياج,  م,تجميلية لالستحما

 مستحضرات مكياج,مسكره واقنعه تجميلية

 

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

Applicant Name: kareem (mohammad 
basem ) haider al aghbar 

 اسم طالب التسجيل: حيدر االغبر (محمد باسم)كريم 

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: 930430, 11193  عنوان طالب التسجيل  11193, 930430الصويفية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 930430 -11193 amman -swifiya    ليغعنوان التب الصويفية -عمان  11193 -930430ص.ب  

Trademark 168300 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168300 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

SHampoos for pets ,non veterinary grooming prooming 
products for pets , pets shampoo and conditioner , deodorants 
for pets  

شامبو بلسم للحيوانات االليفه ، مستحضرات تجميليه للحيوانات االليفه ، مستلزمات تنظيف 
 للحيوانات ، مزيل روائح للحيوانات االليفه 

Date of 12/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

Applicant Name: Saleh  abed al rauof  
M.T.H  altaher /Blue Moon 
Corp  

مؤسسة البدر االزرق للتجارة /الطاهر   )محمد ثابت  (صالح عبد الرؤوف
 والتسويق 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -khartoum Street , P.O.Box: 
830155, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 830155شارع الخرطوم   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 830155 -11183 Amman -
khartoum Street  

ليغعنوان التب شارع الخرطوم -عمان  11183 -830155ص.ب    

Trademark 168261 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168261 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,cleaning  preparations, cleaning preparations for Fruits 
and Vegetables. 

 مستحضرات تنظيف مستحضرات تنظيف الفواكه والخضراوات 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

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- king hussein Street , 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027الحزام   ، ص.ب:شارع  -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 
king hussein Street  

ليغعنوان التب شارع الحزام  -ابو علندا  -عمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168014 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  168014 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

PERFUMES INCENSE ESSENTIAL OILE  العطور والبخور والزيوت العطرية 

 

Date of 24/11/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

Applicant Name: Hamdi Al Bakri & Partners 
Co.  

 اسم طالب التسجيل: شركة حمدي البكري وشركاه  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, north marka , shukri al ayoubi st  
, , P.O.Box: 961809, 11196 

عمان ماركا الشمالية ، ش.شكري االيوبي ،  ، 
 11196, 961809ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Amman, north marka , shukri al ayoubi st  

, , P.O.Box: 961809, 11196 

عمان ماركا الشمالية ، ش.شكري االيوبي ،  ، 

 11196, 961809ص.ب:

ليغعنوان التب  

Trademark 167992 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 167992 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cosmetic Products,  Skin & Facial Care Products , Eye Care 
Products ,‘ Hair Care Products , Mud Masks & Beauty Masks, 

 Beauty Salts , Shampoos , S0aps ,' Deodorants & Underarm 
Perspirations , Hair Spray , Muds & Salts ,Hand & Foot Creams, 
‘ Scrubs & Scrub Creams  Salt Scrubs  * Body Butters , Massage 

Creams ,’ Massage Oils ,Massage Salts  Sun Oil & Cream ,  
 Sun Block ,  Makeup Remover ,‘ Essential Aromatic Oils & 
Perfumes , Cleansers ,Toothpaste & Mouth & Dental Care , 

’ Whitening & Lightening Moisturizing Crear Anti Wrinkle & Age 
Defying Cream   Night Cream , Dead Sea Products , Day Cream , 
Women Care Products , Shaving Oils & Creams & Gels ,  

Nail Care 

مستحضرات العناية بالوجه والبشرة ، مستحضرات العناية بالعينين ،  مستحضرات تجميل 
مستحضرات العناية بالشعر ، اقنعة الوجه الطينية والتجميلية ، امالح لغايات تجميلية ، 

الشامبوات بأنواعها ، صابون بانواعه ، مزيل رائحة العرق ، اسبري الشعر | امالح وطينة ، 
ضرات التقشير بأنواعها ، امالح التقشير ، زبدة الجسم ، مرطب اليدين والقدمين ، مستح

كريم المساج ، زيت المساج ، اأمالح المساج ، اكريمات وزيت التشميس ، مستحضرات 

مقاومة ألشعة الشمس ، مزيل المكياج ، عطور وزيوت عطرية ، غسول الوجه ، 
، اكريمات تجديد البشرة مستحضرات العناية بالفم واألسنان كريمات تبييض البشرة المرطبة 

ومعالجة التقدم بالعمر كريمات الليل التنشيطية ، منتجات البحر الميت ، كريمات النهار 

التنشيطية ، منتجات العناسة النسائية ، معجون وجل وزيوت الحالقة ، مستحضرات العناية 
 باالظافر

Date of 02/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2019  

Applicant Name: Michale Batmani & 
Partners Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ميشيل بطماني وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -king abdalla 1 st , P.O.Box: 
20428, 11118 

, 20428شارع الملك عبد هللا االول   ، ص.ب:-عمان 
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 20428 -11118 amman -king 

abdalla 1 st  

ليغعنوان التب شارع الملك عبد هللا االول -عمان  11118 -20428ص.ب    

Trademark 168257 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168257 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

styling hair  gel ,styling hair  wax, styling hair  cream   كريم لتصفصف الشعر ,واكس لتصفيف الشعر ,جل لتصفيف الشعر 

Date of 29/12/2019 ريدة الرسميةاعالن الج  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/12/2019  

Applicant Name: Muhtaseb cosmetics 
factory /Mohammad ediab 
haj yousef al Mohtaseb  

 اسم طالب التسجيل: مصنع المحتسب لمواد التجميل /محمد ادياب حاج دياب يوسف المحتسب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -yarmouk street -bytona complex, 
P.O.Box: 710526, 11171 

, 710526مجمع بيتنا   ، ص.ب:-شارع اليرموك -عمان 
11171 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 710526 -11171 amman -yarmouk 
street -bytona complex 

مجمع -شارع اليرموك -عمان  11171 -710526ص.ب  
 بيتنا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168378 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168378 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics ,false eyelashes ,false nails مستحضرات التجميل , رموش مستعاره اظافر مستعاره 

Date of 29/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  29/12/2019  

Applicant Name: najah amer darwesh 
hamam 

 اسم طالب التسجيل: نجاح عامر درويش حمام 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tabrbour, P.O.Box: 940163, 11194  عنوان طالب التسجيل  11194, 940163طبربور  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940163 -11194 amman -tabrbour   ليغعنوان التب طبربور-عمان  11194 -940163ص.ب  

Trademark 168256 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 168256 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coal الفحم 

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 
 

بمعزل عن  التنازل: ان تسجيل العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الرسم العام

 العالمة
 

 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: Arab Sun Establishment 
for for hookahs and coal 
and their accessories  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة شمس العرب لالراجيل والفحم ولوازمها 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Swaileh , P.O.Box: 1699, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1699صويلح   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1699 -11910 Swaileh    ليغعنوان التب صويلح  11910 -1699ص.ب  

Trademark 168277 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 168277 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

candles الشموع 

 

Date of 29/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2019  

Applicant Name: Bath & Body Works Brand 
Management, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .باث اند بودي ووركس براند مانجمنت، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068 

 عنوان طالب التسجيل  43068سيفن ليمتد باركواي، رينولدزبورغ، اوهايو 

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 168212 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 168212 الصنف 



32 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Petroleum (crude or refined); electrical energy in all forms; 
petroleum derivatives and  petroleum based preparations; 
propellant; biopropellants; fuels and biofuels; fuel oil; natural 

gas and petroleum gases in all forms; lubricants, industrial oils 
and greases; base oils; non-chemical additives for use in 
industry; non-chemical additives for fuels, lubricants, 

propellants, bitumen and other petroleum products; non-
chemical additives for insecticides, herbicides and fungicides; 
petroleum solvents. 

البترول )الخام أو المكرر(؛ الطاقة الكهربائية بجميع أشكالها؛ المشتقات النفطية 
والمستحضرات البترولية؛ وقود الدفع؛ وقود الدفع الحيوي؛ الوقود والوقود الحيوي؛ زيت 

األشكال؛ المزلقات، الزيوت والشحوم  الوقود؛ الغاز الطبيعي وغازات البترول بجميع

الصناعية؛ الزيوت األساسية؛ المضافات غير الكيماوية لالستخدام في الصناعة؛ إضافات غير 
كيميائية للوقود، المزلقات، المواد المتفاعلة إلحداث الدفع، القار والمنتجات البترولية 

ات األعشاب ولمبيدات الفطريات؛ األخرى؛ المضافات غير الكيماوية للمبيدات الحشرية ولمبيد

 المذيبات البترولية.

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

االحمر واالزرق والبرتقالي اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168153 Class 4 4 التجاريةرقم العالمة  168153 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

 coal    فحم 

Special condition:  he registration of this mark   should be in 

golden , red and black colors according to the print field with 
the application The registration of this mark 

يكون بااللوان الذهبي والحمر  واالسود اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب ان 

 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 22/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/10/2019  

Applicant Name: Jakarta for Coal Industry 
& Trade Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة جاكارتا لصناعة وتجارة الفحم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Alhurya Street, P.O.Box: 925622, 
11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 925622ص.ب:شارع الحرية  ، -عمان

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 925622 -11190 Amman-Alhurya 

Street 

ليغعنوان التب شارع الحرية-عمان 11190 -925622ص.ب    

Trademark 167995 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 167995 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing , 
wetting and binding compositions, fuels (including motor 

spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting. 

 تركيبات المتصاص وترطيب وتثبيت« زيوت وشحوم صناعية: مزلقات
 شموع وفتائلالغبار؛ وقود )بما في ذلك وقود المحركات( ومواد إضاءة؛ 

 لإلضاءة.

 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

Applicant Name: JORDAN BROMINE L.L.C 
(private free zone )   

 اسم طالب التسجيل:  (منطقة حرة خاصة)شركة برومين االردن ذات مسؤبية المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, King Abdullah I 
Street Building 01, Ground Floor., 
P.O.Box: 941967, 11194 

 مجمع -عمان. شارع الملك عبدهللا الثاني 
الطابق االرضي.  ، 01الملك الحسين لألعمال بنايه رقم 

 11194, 941967ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7297 -11118 Amman- SaeedBbin 

Al Hareth Al weibdeh  

جبل -شارع سعيد بن الحارث عمان. 11118 -7297ص.ب  

 اللويبدة

ليغعنوان التب  

Trademark 168036 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 168036 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

industrial oils and greases, lubricants, dust 

absorbing, wetting and binding compositions, 
| fuels (including motor spirit) and illuminants, 
_candles  and wicks for lighting. 

  زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقاتء. تركيبات المتصاص وترطيب وتثبيت 

 شموع وفتائل لإلضاءة. ذلك وقود المحركات( ومواد إضاءة؛ وقود )بما في  الغبار؛
 
 

 

Date of 11/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/12/2019  

Applicant Name: Al saqfr industry company    اسم طالب التسجيل: شركة السقف للصناعة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa/free zone /1245, zarqa, P.O.Box: 

5643, 11183 

, 5643، الزرقاء  ، ص.ب: 1245-الزرقاء /المنطقة الحره 

11183 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

zarqa/free zone /1245, zarqa, P.O.Box: 
5643, 11183 

, 5643، الزرقاء  ، ص.ب: 1245-الزرقاء /المنطقة الحره 
11183 

ليغعنوان التب  

Trademark 168273 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 168273 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

(antiseptics and sterilizers, baby diapers ,paper towels and 
sanitary napkins, diapers for incontinence patience patients, 

women's diapers) 

الفوط الصحية، حفاضات لمرضى المطهرات و المعقمات ، حفاضات االطفال، فوط الورق و 
 سلس البول ، حفاضات نسائية(

Date of 06/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

Applicant Name: madar for detergent 
industry and trade  

 اسم طالب التسجيل: شركة مدار لصناعة المنظفات 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- marka- madar group , P.O.Box: 
3404466, 11134 

, 3404466مخابز جواد   ، ص.ب: عمان، ماركا مقابل
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

amman- marka- madar group , P.O.Box: 

3404466, 11134 

, 3404466عمان، ماركا مقابل مخابز جواد   ، ص.ب:

11134 

ليغعنوان التب  

Trademark 168171 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  168171 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical product used to treat hypertension.  مستحضرات صيدالني لعالج ضغط الدم 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: Al Taqaddom 
Pharmaceutical Industries  

التسجيل:اسم طالب  شركة التقدم 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 Amman Queen Rania Street ,, P.O.Box: 
1019, 11947 

مجمع عبد هللا اسليم  رقم -هللا  عمان، شارع الملكة رانيا العبد
 11947, 1019، ص.ب:    29

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1019 -11947 Amman -Queen 

Rania Street  

عمان شارع الملكة رانيا العبد هللا /  11947 -1019ص.ب  

 29مجمع عبد هللا اسليم رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168287 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168287 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical product used to treat simple partial seizures. . مستحضرات صيدالني لعالج نوبات التشنج الجزئي 

 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: Al Taqaddom 
Pharmaceutical Industries  

 اسم طالب التسجيل: شركة التقدم للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Queen Rania Street ,, P.O.Box: 
1019, 11947 

مجمع عبد هللا اسليم  رقم -عمان، شارع الملكة رانيا العبد هللا 
 11947, 1019، ص.ب:    29

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1019 -11947 Amman -Queen 

Rania Street  

عمان شارع الملكة رانيا العبد هللا /  11947 -1019ص.ب  

 29مجمع عبد هللا اسليم رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168289 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168289 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ph armaceutical product user to treat arthritis and ankylosing 

and spondylitis  

 مستحضرات صيدالني لعالج التهابات المفاصل و الفقرات.

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: Al Taqaddom 
Pharmaceutical Industries  

 اسم طالب التسجيل: شركة التقدم 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 Amman Queen Rania Street ,, P.O.Box: 
1019, 11947 

مجمع عبد هللا اسليم  رقم -عمان، شارع الملكة رانيا العبد هللا 
 11947, 1019، ص.ب:    29

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1019 -11947 Amman -Queen 

Rania Street  

شارع الملكة رانيا العبد هللا / عمان  11947 -1019ص.ب  

 29مجمع عبد هللا اسليم رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168288 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168288 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical product to treat type2 diabetes.  لعالج مرضى السكري من النوع الثاني .مستحضر صيدالني 

 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: Al Taqaddom 
Pharmaceutical Industries  

 اسم طالب التسجيل: شركة التقدم 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 Amman Queen Rania Street ,, P.O.Box: 
1019, 11947 

مجمع عبد هللا اسليم  رقم -عمان، شارع الملكة رانيا العبد هللا 
 11947, 1019، ص.ب:    29

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1019 -11947 Amman -Queen 

Rania Street  

شارع الملكة رانيا العبد هللا / عمان  11947 -1019ص.ب  

 29مجمع عبد هللا اسليم رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168290 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168290 الصنف 
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VERASEAL 
 
  

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fibrin surgical sealant موانع تسرب جراحية من الليفين 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Johnson & Johnson اسم طالب التسجيل: جونسن آند جونسن 

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 Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 -7001, 
U.S.A. 

نيوجيرسي، ون جونسن آند جونسن بالزا،  نيو برونزويك، 

 الواليات المتحدة األمريكية 7001- 08933

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168360 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168360 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

protection; sanitary pads; sanitary towels; preparations for use 
in vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes (medical); 
underpants for sanitary purposes; nursing pads; breast feeding 

pads; maternity pads. 

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

الصحية؛ المناشف الصحية؛ المستحضرات المستخدمة لنظافة المهبل )طبية(؛ الفوط النسائية 
يل الداخلية ألغراض التي توضع داخل السراويل الداخلية؛ المناديل الرطبة )طبية(؛ السراو

 صحية؛ لبادات اإلرضاع؛ لبادات اإلرضاع الطبيعي؛ فوط لالستخدام ما بعد الوالدة

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018015585 

Claim Date: 28/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018015585رقم االدعاء: 

 28/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/07/2019  

Applicant Name: Essity Hygiene and Health 
Aktiebolag 

 اسم طالب التسجيل: ايسيتي هايجين آند هيلث اكتيبوالج

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual 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 168110 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168110 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and biological preparations for diagnostic and 
medical use. 

 المستحضرات الصيدالنية والبيولوجية ألغراض التشخيص واألغراض الطبية

Date of 29/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2019  

Applicant Name: Novartis AG اسم طالب التسجيل: نوفارتس ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل 

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 168211 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168211 الصنف 
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ADAKVEO 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 

pharmaceuticals; antibiotics; antifungal preparations; antivirals; 
cardiovascular pharmaceuticals; dermatological pharmaceutical 
products; inhaled pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of respiratory diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations acting on the central nervous 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 

prevention and treatment of gastro-intestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the autoimmune system, the 

metabolic system, the endocrine system, the musculo-skeletal 
system and the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in hematology and in tissue and organ 

transplantation; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of eye diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of heart rhythm 

disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immune system related diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

kidney diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of hypertension; 

pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
skin disorders; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology; pharmaceutical preparations for use in urology; 

pharmaceutical products for ophthalmological use; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
cancer and tumors; pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of allergies; pharmaceutical products 
for the prevention and treatment of bone diseases; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 

respiratory diseases and asthma. 

مضادات العدوى؛ مضادات االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية المضادة للبكتيريا؛ المضادات 

ية؛ المستحضرات المضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية الحيو
المخصصة للقلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات 

الصيدالنية المستنشقة لعالج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ 

في الجهاز العصبي المركزي؛ المستحضرات والمواد المستحضرات الصيدالنية المؤثرة 
الصيدالنية للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 
من أمراض واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد والجهاز العضلي 

الصيدالنية المستخدمة في أمراض  الهيكلي والجهاز التناسلي البولي وعالجها؛ المستحضرات
الدم وفي عمليات زرع األنسجة واألعضاء؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في الوقاية 

من أمراض واضرابات العين وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطراب 

ات ضربات القلب وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من األمراض واالضطراب
المرتبطة بجهاز المناعة وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض الكلى 

وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من مرض السكري وعالجه؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية من ارتفاع الضغط وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من 
المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لألمراض الجلدية؛ االضطرابات الجلدية وعالجها؛ 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في أمراض المسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية 

المستخدمة في عالج العيون؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألورام وعالجها؛ 
ة وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أنواع الحساسي

من أمراض العظم وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من األمراض التنفسية والربو 

 وعالجها.

 

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Novartis AG اسم طالب التسجيل: نوفارتس ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل 

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 168197 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168197 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and animals;  Plasters, 

materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
Disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicide; air freshening and air purifying preparations ; 

deodorants; other than for personal purposes; hygienic 
products, hygienic pads for menstruation, disposable, diapers 
for incontinence, disposable under pads; plaster for medical 

purposes , bandages, bandages for dressings 

مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة لالستعمال 

او البيطري وأغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت غذائية لالستعمال البشري والحيواني؛    الطبي
لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات 

إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب؛ ملطفات للجو 

الت الروائح غير المستخدمة لالغراض الشخصية؛ منتجات ومستحضرات لتعقيم الهواء؛ مزي
التعقيم، حفاظات للطمث تستخدم لمرة واحدة؛ حفاظات لمرضى سلس البول؛ حفاظات داخلية 

 تستخدم لمرة واحدة؛ لصقات لغايات طبية، الضمادات؛ الصقات الجل التضميد

 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: BEYAZ KAGIT VE 
HIJYENIK URUNLER 
TEMIZLIK INSAAT SANAYI 

TICARET LIMITED 
SIRKETI 

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

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI, 28. CADDE, NO: 5 YUREGIR - 
ADANA / TURKEY 

. كاددي، 28هاسي سابانسي اورغانيزي ساناي بولجيسي، 
 ادانا / تركيا -يورجير  5رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

NJQ & 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 167740 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 167740 الصنف 
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 PEXETINEM  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives and anti-
virals. 

 المستحضرات الصيدالنية وتحديداً مضادات العدوى ومضادات الفيروسات.

 

Date of 27/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Merck Sharp & Dohme 
Corp. 

 اسم طالب التسجيل: .ميرك شارب اند دوم كورب

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889 

 عنوان طالب التسجيل  08889وان ميرك درايف، وايتهاوس ستايشن، نيو جرسي 

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 168178 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168178 الصنف 



47 

 

 

  

  
   

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives and anti-

virals. 

 المستحضرات الصيدالنية وتحديداً مضادات العدوى ومضادات الفيروسات.

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Merck Sharp & Dohme 
Corp. 

 اسم طالب التسجيل: .ميرك شارب اند دوم كورب

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 Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889 

 عنوان طالب التسجيل  08889وان ميرك درايف، وايتهاوس ستايشن، نيو جرسي 

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 168179 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168179 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food supplements   مكمالت غذائية 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  11/09/2019  

Applicant Name: Habash Drug Store اسم طالب التسجيل: مستودع ادوية حبش 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Al Mugablain,Falah AlDrou'Street, 

P.O.Box: 212120, 11121 

, 212120عمان،المقابلين،شارع فالح الدروع   ، ص.ب:

11121 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 212120 -11121 Amman-Al 
Mugablain,Falah AlDrou'Street 

عمان،المقابلين،شارع فالح  11121 -212120ص.ب  
 الدروع 

ليغعنوان التب  

Trademark 168031 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168031 الصنف 
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 BIOGENA  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Nutraceuticals for use as a dietary supplement; sanitary 
preparations for medical purposes; dietic food and substances 
adapted for medical and veterinary use; dietetic products for a 

balanced diet; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; 
food for babies; powdered milk for babies; dietary supplements 
for humans and animals; antioxidants for medical purposes; 

nutritional supplements and dietetic food supplements for 
sports and performance enhancement, adapted for medical use; 
meal replacement powders for sports and performance 

enhancement for medical use; mineral food supplements, 
consisting primarily of vitamins, amino acids, minerals and 
trace elements, adapted for medical purposes; vitamin 

preparations; preparations for making medicated dietetic 
beverages; medical plasters; materials for surgical dressings; 
material for dental fillings and dental impressions; 

disinfectants; preparations for destroying noxious animals, 
fungicides; herbicides. 

النية مغذية تستخدم كمكمالت للحمية؛ المستحضرات الصحية لألغراض مستحضرات صيد
الطبية؛ أغذية الحمية والمواد المعدة لالستخدام الطبي والبيطري؛ منتجات الحمية لنظام 
غذائي متوازن؛ نشا ألغراض الحمية أو لغايات صيدالنية؛ أغذية لألطفال الرضع؛ حليب 

ة لإلنسان والحيوان؛ مضادات أكسدة ألغراض طبية؛ مجفف لألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائي
المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي لتحسين األداء الرياضي؛ 

مساحيق استبدال الوجبات لتحسين األداء الرياضي لالستخدام الطبي؛ المكمالت الغذائية 

يتامينات واألحماض االمينية والعناصر المحتوية على معادن التي تتكون أساسا من الف
المعدنية المخصصة ألغراض طبية؛ مستحضرات الفيتامينات؛ مستحضرات إلعداد مشروبات 

الحمية الغذائية؛ لصقات طبية؛ مواد للضمادات الجراحية؛ مواد حشو األسنان والطبعات 

فطريات؛ مبيدات السنية؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة ومبيدات ال
 األعشاب الضارة.

 

Date of 12/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: Biogena Naturprodukte 
Gmbh & Co KG 

 اسم طالب التسجيل: بيوجينا ناتوربرودوكتا جي ام بي اتش اند كو كيه جي

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, Austria  عنوان طالب التسجيل  سالزبورغ، النمسا 5020 –، ايه 24شتروبرجاسه 

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 168148 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168148 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Nutraceuticals for use as a dietary supplement; sanitary 
preparations for medical purposes; dietic food and substances 

adapted for medical and veterinary use; dietetic products for a 
balanced diet; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; 
food for babies; powdered milk for babies; dietary supplements 

for humans and animals; antioxidants for medical purposes; 
nutritional supplements and dietetic food supplements for 
sports and performance enhancement, adapted for medical use; 

meal replacement powders for sports and performance 
enhancement for medical use; mineral food supplements, 
consisting primarily of vitamins, amino acids, minerals and 

trace elements, adapted for medical purposes; vitamin 
preparations; preparations for making medicated dietetic 
beverages; medical plasters; materials for surgical dressings; 

material for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; preparations for destroying noxious animals, 
fungicides; herbicides. 

مستحضرات صيدالنية مغذية تستخدم كمكمالت للحمية؛ المستحضرات الصحية لألغراض 
الطبية؛ أغذية الحمية والمواد المعدة لالستخدام الطبي والبيطري؛ منتجات الحمية لنظام 

لغايات صيدالنية؛ أغذية لألطفال الرضع؛ حليب غذائي متوازن؛ نشا ألغراض الحمية أو 
مجفف لألطفال؛ مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ مضادات أكسدة ألغراض طبية؛ 

المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي لتحسين األداء الرياضي؛ 

لالستخدام الطبي؛ المكمالت الغذائية  مساحيق استبدال الوجبات لتحسين األداء الرياضي
المحتوية على معادن التي تتكون أساسا من الفيتامينات واألحماض االمينية والعناصر 

المعدنية المخصصة ألغراض طبية؛ مستحضرات الفيتامينات؛ مستحضرات إلعداد مشروبات 

نان والطبعات الحمية الغذائية؛ لصقات طبية؛ مواد للضمادات الجراحية؛ مواد حشو األس
السنية؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة ومبيدات الفطريات؛ مبيدات 

 األعشاب الضارة.

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: Biogena Naturprodukte 
Gmbh & Co KG 

 اسم طالب التسجيل: بيوجينا ناتوربرودوكتا جي ام بي اتش اند كو كيه جي

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, Austria  عنوان طالب التسجيل  سالزبورغ، النمسا 5020 –، ايه 24شتروبرجاسه 

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 168146 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168146 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. .المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لمعالجة أمراض السرطان 

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2019-091229 
Claim Date: 01/07/2019 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 091229-2019رقم االدعاء: 

 01/07/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in gold, dark purple, purple and light purple colors according to 

the print filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان الذهبي والبنفسجي الغامق 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب. والبنفسجي والبنفسجي الفاتح

 

Date of 15/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/09/2019  

Applicant Name: Astellas Pharma Inc. اسم طالب التسجيل: .أستيالس فارما انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-1, Nihonbashi- Honcho 2 - chome, Chuo 

- Ku, Tokyo 103-8411,  Japan 

-103كو، طوكيو  -ـ تشوم، تشو 2هونشو  -، نيهونباشي 5-1

 ، اليابان8411

 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 168145 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168145 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and disorders; pharmaceutical substances for the 

treatment of respiratory diseases and disorders 

لعالج األمراض واالضطرابات التنفسية؛ المواد الصيدالنية لعالج المستحضرات الصيدالنية 
 األمراض واالضطرابات التنفسية

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

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

Nationality     : SWEDEN الطالبجنسية  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 151اس 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 168113 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  168113 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and disorders; pharmaceutical substances for the 

treatment of respiratory diseases and disorders 

المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات التنفسية؛ المواد الصيدالنية لعالج 
 األمراض واالضطرابات التنفسية

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: AstraZeneca AB   التسجيل: اسم طالب 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 151اس 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 168115 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168115 الصنف 
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  AEROSPHERE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances, namely 
suspensions used as a drug delivery platform for the 
administration of drugs to the respiratory system. 

المستحضرات والمواد الصيدالنية، تحديدا: المستعلقات المستخدمة كمنصة توصيل الدواء 
 وذلك إلعطاء األدوية للجهاز التنفسي.

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

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 151اس 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 
 /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 168114 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168114 الصنف 
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  ADVOCATE  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Glucose dietary supplements.  مكمالت للحمية الغذائية تحتوي على جلوكوز 

 

Date of 30/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Diabetic Supply of 
Suncoast, Inc.  

 اسم طالب التسجيل: سبالي أوف سانكوست، إنك.  دايبيتيك

Nationality     : PUERTO RICO جنسية الطالب بورتوريكو: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PO Box 2102, Vega Alta 00692, Puerto 
Rico  

 عنوان طالب التسجيل  ، بورتوريكو00692، فيغا ألتا 2102ص. ب. 

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 168264 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  168264 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product used to treat 

rheumatoid arthritis and osteoarthritis. It is also used to 

reduce pain and inflammation after surgery, wounds and 

tooth removal, as well as to bring down fever or ease 

pain induced by acute inflammation of upper respiratory 

tract 

مستحضر صيدالني ودوائني يستخدم لعالج التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. 

كما انها تستخدم للحد من الم والتهاب بعد الجراحة ,والجروح وأزاله األسنان ,وكذلك 

 لتخفيف الحمى أو تخفيف الم الناجم عن التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي

 

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705, 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
 6, 20705، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th 

ciricle zahran building   

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

 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168302 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168302 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food supplements   مكمالت غذائية 

 

Date of 12/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

Applicant Name: Mokhish JAMEEL Ahmed 
Al- Daya   

 اسم طالب التسجيل: مخلص جميل احمد الضايع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ramtha,king Abdullah II street  , P.O.Box: 
100, 21410 

 عنوان طالب التسجيل  21410, 100الرمثا، شارع الملك عبد هللا   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 100 -21410 Ramtha,king 

Abdullah II street   

ليغعنوان التب الرمثا، شارع الملك عبد هللا  21410 -100ص.ب    

Trademark 168174 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168174 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Sterilizing preparations, Sterilizing preparations for Fruits 
and Vegetables. 

 مستحضرات تعقيم مستحضرات تعقيم الفواكه والخضراوات 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

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- king hussein Street , 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027شارع الحزام   ، ص.ب: -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 
king hussein Street  

ليغعنوان التب شارع الحزام  -ابو علندا  -عمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168013 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168013 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 

substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 

dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides 

 مستحضرات صيدلية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لألغراض الطبية؛ مواد حمية
 غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية لألطفال الْرّضع؛ لصقات ومواد تضميد؛ مواد /

 دة الحيوانات والحشراتلدعم األسنان وشمع لألسنان؛ م طهرات؛ مستحضرات إلبا
 الضارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب.

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

Applicant Name: JORDAN BROMINE L.L.C 
(private free zone )   

 اسم طالب التسجيل:  (منطقة حرة خاصة)شركة برومين االردن ذات مسؤبية المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, King Abdullah I 
Street Building 01, Ground Floor., 
P.O.Box: 941967, 11194 

 مجمع -عمان. شارع الملك عبدهللا الثاني 
الطابق  االرضي.  ، 01الملك الحسين لألعمال بنايه رقم 

 11194, 941967ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7297 -11118 Amman, Amman- 

Saeed Bin Al Hareth Al-Weibdeh 

شارع سعيد بن الحارث جبل عمان.  11118 -7297ص.ب  

 اللويبدة

ليغعنوان التب  

Trademark 168034 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168034 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations: 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, food 

for babies: dietary supplements for human beings and 
animals. plasters. materials for dressings: material for 
sluppiig ivel, Vella! wax disinfectants preparations tor | 

destroying vermin. furigicides, herbicides. | 

المستحضرات الصيدالنية والطبية و البيطرية . االستعدادات الصحية لألغراض الطبية : 
أغذية الحمية و المواد المكيفة لالستخدام الطبي او البيطري ، أغذية األطفال : المكمالت 

ذائية للبشر والحيوانات . اللصقات ومواد للضمادات . مادة إليقاف األسنان ، شمع األسنان الغ

 ؛ المطهر ات . االستعدادات لتميز الهوام ؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب

 

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: CEDEM AG   اسم طالب التسجيل: .جي .سيدم ايه 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zurich ,Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيروخ ، سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841073 -11181 Abduall Gosheh 
St -Aamman 

ليغعنوان التب شارع عبد هللا غوشة ,عمان  11181 -841073ص.ب    

Trademark 168254 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168254 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals for 

we treatment of inflammatory diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for treatment of autoimmune 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 

treatment of arthritis. 

 صيدالنية تحديدأً مستحضرات صيدالنية لعالج األمراضمستحضرات 

 مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض« واالضطرابات االلتهابية 
 مستحضرات صيدالنية لعالج التهاب« واضطرابات المناعة الذاتية 

 المفاصل.

 

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  12/12/2019  

Applicant Name: Gilead Sciences Ireland 
UC 

 اسم طالب التسجيل: جيليد ساينسز ايرالند  يو سي

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland 

، كو.، ليوهغتكاريآي دي ايه بيزنيس آند تكنولوجي بارك، 
 كورك، ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
AMMAN P.O.Box18055-11195 

Emmar Tower ,6th Circle Tower 

A11th floor 

الدوار -ابراج اعمار 11195-18055ص.ب  عمان  

 A-11 برج الطابق-السادس 

ليغعنوان التب  

Trademark 168294 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168294 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antiviral pharmaceutical preparations; anti-infective 
pharmaceutical preparations; anti-fibrotic pharmaceutical 
preparations; syringes prefilled with pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of HIV / AIDS; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hepatic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 

hematological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory and pulmonary 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of kidney and nephropathic diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for treatment of 
myelofibrosis, myeloma, leukemia, and lymphoma 

مستحضرات صيدالنية مضادة للفيروسات، مستحضرات صيدالنية مضادة للعدوى، 
 مستحضرات صيدالنية مضاده  للتليف، ُحقن مملوءة مسبقاً بمستحضرات صيدالنية،

والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، مستحضرات صيدالنية للعالج 
مستحضرات صيدالنية لعالج أالمراض واالضطرابات الكبديه، مستحضرات صيدالنية 
لعالج أمراض واضطرابات الدم، مستحضرات صيدالنيه لعالج أمراض واضطرابات 
ات األورام، مستحضرات صيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات االلتهابية، مستحضر
صيدالنية لعالج أالمراض واالضطرابات التنفسيه والرئويه، مستحضرات صيدالنية 

لعالج أمراض واضطرابات الكلى وامراض الكلى, مستحضرات صيدالنية لعالج تَلَيٌُّف 
 النِْقّي , النخاع الشوكي, سرطان الدم , واألورام اللمفاوية

 

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Gilead Sciences Ireland 
UC 

 اسم طالب التسجيل: جيليد ساينسز ايرالند  يو سي

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Ireland 

ل، كو.، يتوهغآي دي ايه بيزنيس آند تكنولوجي بارك، كاري
 كورك، ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
AMMAN P.O.Box18055-11195 Emmar 

Tower ,6th Circle Tower A11th floor 

الدوار السادس -ابراج اعمار 11195-18055ص.ب  عمان  

 A-11 برج الطابق-

ليغعنوان التب  

Trademark 168295 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168295 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical and medicinal product used for adjuvant 

treatment of stage III colon cancer in patients who have 
undergone complete resection of the primary tumor. • treatment 
of advanced colorectal cancer 

مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم كعالج مساعد لسرطان القولون في المرحلة الثالثة في 

 المرضى الذين خضعوا الستئصال كامل للورم األساسي . 
 عالج سرطان القولون والمستقيم المتقدم• 

 

Date of 23/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/12/2019  

Applicant Name: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Behrin-Bahrain Financial Harbour- West 
Tower, Level 22, off 2239, Bil, 1459, R4626, 
P.O.Box: 20705- 6 

 2239م22البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
 6 -20705 ، ص.ب:   4626شارع  1459مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 17516 -11195 Amman - 7th 

ciricle zahran building   

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

 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168303 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 168303 الصنف 



64 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wire Gauze; Soldering Wire Of Metal; Gold Solder; Rods Of 
Metal For Welding; Silver Solder; Brazing Alloys; Rods Of Metal 
For Brazing AndWelding; Solder Stick 

سلكية; اسالك معنية لللحام ;  سبائك لحام ذهبية ; قضبان معدنية لللحام ; سبائك لحام شباك 
 فضية ; سبائك تنحيس ; قضبان معدنية للتنحيس واللحام ;  أعواد لللحام

 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: SHANGHAI WELDING 
EQUIPMENT & 
CONSUMABLES CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.كونسيومابلز كو &شانجهاي ويلدينج اكويبمنت 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NO. 3896 SOUTH SHENJIANG ROAD, 
PUDONG DISTRICT 200000 SHANGHAI 

(China) 

ساوث شينجيانج رود، بيودونج ديستريكت،  3896الرقم 
 شانجهاي، الصين 200000

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 
P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 
 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168070 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168070 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

aluminum doors, aluminum windows,metal door,metal 
windows,aluminum,aluminumingots 

 ابواب المنيوم، نوافذ المنيوم ، ابواب معدنية، شبابك معدنية، المنيوم، المنيوم وسبائكه 

 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Jordanian European for 
aluminum and wood 
manufacturing and trading 

 اسم طالب التسجيل: شركة االردنية االوروبية لصناعة وتجارة االلمنيوم والخشب

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -queen rania st abu alhaj complex 
, P.O.Box: 17038, 11195 

, 17038شارع الملكة رانيا مجمع ابو الحاج   ، ص.ب:-عمان 
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 amman -queen 
rania st abu alhaj complex  

شارع الملكة رانيا مجمع -عمان  11195 -17038ص.ب  
 ابو الحاج 

ليغعنوان التب  

Trademark 168089 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168089 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Links of malleable cast iron for use in water, gas, central 

heating, fire protection and industrial installations, malleable, 
welding and spheroidal cast iron casts for use in the energy, 
automobile, construction, mining and railway industries, 

industrial fittings 
 

مواد رابطة لحديد الصب القابل للطرق تستخدم في الماء والغاز والتدفئة المركزية والحماية 

ليات من الحرائق والمنشآت الصناعية، مصبوبات حديد الصب القابلة للطرق والمعدة لعم
اللحام والمصبوبات شبه الكروية التي تستخدم في قطاع الطاقة والسيارات واإلنشاءات 

 والتعدين وصناعات السكك الحديدية، والتجهيزات الصناعية.

 

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 31/07/2019  

Applicant Name: Odlewnia Zawiercie 
sp??ka akcyjna 

 اسم طالب التسجيل: اودلفنيا زيليوا سبولكا اكينا

Nationality     : POLAND جنسية الطالب بولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ul. Lesna 10, 42-400, Zawiercie Poland  عنوان طالب التسجيل  زافيرسي، بولندا 400-10،42اول. ليسنا 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8
 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168395 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168395 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ore, Ore sand .الخام؛ خام الرمل 

 Claiming Colors red  as per the specimen filed at the Trademark 
Office 

 حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية. االحمر باللونالعالمة محددة ا

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name : State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 168220 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168220 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ore ;Ore sand. .الخام؛ خام الرمل 

 Claiming Colors red  as per the specimen filed at the Trademark 
Office 

 حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية. االحمر باللونالعالمة محددة ا

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.كوربستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168207 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168207 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Containers and metal containers for storage or transport; metal 
plugs; cylinders, tanks, and metal vats for gas and petroleum 
products; pipelines, hoses and metal pipes for the transport of 

gas and petroleum products 

الحاويات والحاويات المعدنية للتخزين أو النقل؛ السدادات المعدنية؛ اسطوانات، الخزانات 
واألحواض المعدنية للغاز والمنتجات البترولية؛ خطوط األنابيب، خراطيم وأنابيب معدنية لنقل 

 از والمنتجات البتروليةالغ

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

the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE الطالبجنسية  فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168119 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168119 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

door scrapers, cotter pins of metal, steel, unwrought or semi-

wrought, doors of metal*, steel, unwrought or semi-wrought, 
jets of metal, steel alloys, brazing alloys, chromium, steel strip, 
steel wire, nozzles of metal, glucinium  beryllium , bronze, cast 

steel, German silver, pegs of metal, frames of metal for building, 
steel pipes, aluminium, tin cans, aluminium wire, water-pipes of 
metal, roller blinds of steel, glucinium  beryllium , nickel silver, 

machine belt fasteners of metal, machine belt fasteners of 
metal, stop collars of metal* 

كاشطات أحذية لألبواب, مسامير خابورية معدنية, الفوالذ، غير المشغولة أو نصف 

مشغولة, نوافير معدنية, المشغولة, االبواب المعدنية, الفوالذ، غير المشغولة أو نصف ال
السبائك الفوالذية, سبائك تنحيس, الكروم, أشرطة فوالذية, أسالك فوالذية, صنابير معدنية, 
جلوسينيوم  بريليوم , برونز, فوالذ صب, فضة ألمانية, أوتاد معدنية , هياكل بناء معدنية, 

المياه المعدنية , ستائر  األنابيب الفوالذية, األلمنيوم, علب قصدير, أسالك ألمنيوم, أنابيب
لفافة فوالذية, جلوسينيوم  بريليوم , فضة النيكل, مشابك معدنية لسيور اآلالت, مشابك 

 معدنية لسيور اآلالت, أطواق تثبيت معدنية

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

Applicant Name: International Development 
Company Metal: 
Industries – Sole 

Proprietorship L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: ديفلومبنت كومباني ميتال انديستريز شركة الشخص الواحد ذ م مانترناشونال 

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 Abu Dhabi عنوان طالب التسجيل  ابو ظبي 

Applicant for 
Correspondence 

Adnan Ahmad Intellectual Property 
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor 

 11171 -711165ص.ب  عدنان احمد للملكية الفكرية 
 الدستور

ليغعنوان التب  

Trademark 168368 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 168368 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

CARPET SHAMPOOING MACHINE, ELECTRICAL CAN OPENER 
STEAM IRON, GARMET STEAMER, ELECTRICAL COFFEE |  

GRINDER, DISHWASHER, KNEADING MACHINE, ELECTRICAL 
JUICER, BEATING MACHINE, GRINDING MACHINE  

مكوى عامودية ، مكنسة لغسيل السجاد بالشامبو ، فتاحة علب كهربائية ، مكوى بخارية ، 
مطحنة قهوة كهربائية ، غسالة صحون ، عجانه عصارة فواكه كهربائية ، خفاقة كهربائية ، 

 مفرمة خضار 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Nsaq International  For 
Electrical Appliances 
Trade Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة نسق العالمية لتجارة االجهزة 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-Al -Madina Al -Mnwara Street, 
P.O.Box: 33096, 11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 33096ش المدينة المنورة   ، ص.ب:-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 33096 -11134 Amman-Al -Madina 
Al -Mnwara Street 

ليغعنوان التب ش المدينة المنورة -عمان 11134 -33096ص.ب    

Trademark 167988 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 167988 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Angle grinders; Electric hammers; Cutting machines; 

Lawnmowers [machines]; Generators; Compressed air pumps; 
Washing apparatus; Air brushes for applying colour; Pneumatic 
nail guns; Hand-held tools, other than hand-operated; Pumps 

[parts of machines, engines or motors]; Electric hand drills; 
Hydraulic tools; Welding machines, electric; Mixing machines. 

مطاحن زاوية؛ مطارق كهربائية؛ االت قطع؛ مجزات عشب )االت(؛ مولدات؛ مضخات تدار 

بالهواء المضغوط؛ اجهزة غسيل؛ فراشي هوائية للتلوين؛ بنادق تبشيم المسامير؛ عدد تحمل 
غير التى تدار يدويا؛ مضخات )اجزاء من االت( مولدات او ماتوارات ؛ مثاقب كهربائية  باليد

 تحمل باليد؛ أدوات هيدرولوكية؛ االت اللحام كهربائية؛ االت خلط .

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: YIWU XILIN MACHINERY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.يوي اكسلين ماشينيري كو 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 2006, No. 999, Chouzhou North 
Road, Yiwu City, Zhejiang Province, China 

، شوزهو نورث رود، يوي سيتي، 999، الرقم 2006مكتب  
 مقاطعة زهيجيانج ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب  دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168079 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168079 الصنف 
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  PURE LIFE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines, automatic vending machines, water making 
machines; apparatus and machines for the mineralization, 
gasification and aromatization of drinking water, apparatus for 

the production of beverages 

اآلالت وآالت البيع األوتوماتيكية وآالت صنع الماء، أجهزة وآالت التشبيع بالمواد المعدنية 
 لغازية وتعطير مياه الشرب وأجهزة إنتاج المشروبات.ا  والتحويل إلى الحالة

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 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 مهنة طالب التسجيل 

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  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 168169 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168169 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, 
mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry 

washing machines , dishwashers, spin driers (not heated), 
electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or 
floorings, vacuum cleaners and parts thereof. 

الغساالت ، آالت المطبخ الكهربائية لتقطيع وطحن وسحق وخلط وتقطيع المواد الغذائية ، 
ساخنة( ، آالت التنظيف ون ،  نشافات الغسيل  )غير غساالت المالبس ، غساالت الصح

 األرضيات ، والمكانس الكهربائية وأجزائهاالكهربائية لتنظيف األرضيات والسجاد أو 

 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV 
ESYALARI IMALAT VE 
PAZARLAMA A.S. 

 اسم طالب التسجيل: .م.وتسويق االدوات المنزلية الكهربائية ششركة أي يلدز النتاج  

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address BAKIR VE PIRINC SAN. SIT. KARANFIL 
1CAD. NO. BEYLIKDUZU  ISTANBUL, 

TURKEY  

 –بيلك دوزو 1المنطقة الصناعية باكير وبيرنجيالر، رقم 
       اسطنبول ، تركيا                                      

 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 168247 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168247 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Geological prospecting  machines ;Extractors for mines;  
Mineral processing machinery;  Fertilizer equipment.  

الجيولوجي؛ أجهزة االستخالص لالستخدام في المناجم؛ آالت معالجة المعادن؛ االت التنقيب 
 األسمدة.معدات 

 Claiming Colors red  as per the specimen filed at the Trademark 
Office 

 حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية. العالمة محددة بااللوان االحمرا

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168208 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168208 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Geological prospecting  machines ;Extractors for mines;  
Mineral processing machinery;  Fertilizer equipment.  

االت التنقيب الجيولوجي؛ أجهزة االستخالص لالستخدام في المناجم؛ آالت معالجة المعادن؛ 
 األسمدةمعدات 

 Claiming Colors red  as per the specimen filed at the Trademark 
Office 

 حسب النموذج المودع لدى مسجل العالمات التجارية. العالمة محددة بااللوان االحمرا

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انفيستمنت بالزا، انترناشيونال 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168198 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168198 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; Robots 
(machines); Compressed air pumps; Electric rotary 

compressors; Compressors for refrigerators; Spin driers (not 
heated); Electric mixers for household purposes; Robotic 
vacuum cleaners; Electric food processors; Steam cleaners for 

household purposes; Hand-held vacuum cleaners; Electric 
vacuum cleaners for bedding; Housekeeping robots for 
household purpose; Robots for personal use, namely, robots for 

cleaning. 

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

على شكل عصا؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة ؛ الروبوطات )اآلالت(؛ مضخات تُدار بالهواء 
المضغوط؛ ضواغط دوارة كهربائية؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ 

كانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الخالطات الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ الم

الكهربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية 
للشراشف؛ روبوطات التدبير المنزلي لألغراض المنزلية؛ الروبوطات لالستخدام الشخصي، 

 تحديدا: الروبوطات للتنظيف.

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 168140 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168140 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aeroplane engines;  injectors for engines; carburetters; air 
cushion devices for moving loads; starters for motors and 

engines; dynamos; alternators; generators of electricity; pumps 
[parts of machines, engines or motors]; hydraulic turbines; 
driving motors, other than for land vehicles; steam engines; 

propulsion mechanisms, other than for land vehicles; 
transmissions, other than for land vehicles; jet engines, other 
than for land vehicles; pistons for engines; speed governors for 

machines, engines and motors; machine wheelwork; machine 
wheels; machine fly-wheels; stators [parts of machines]; 
turbines, other than for land vehicles; engines for air cushion 

vehicles; couplings, other than for land vehicles; aeronautical 
engines; engines for boats; gear boxes, other than for land 
vehicles; torque converters, other than for land vehicles; 

motors, other than for land vehicles; control mechanisms for 
machines, engines or motors; gears, other than for land 
vehicles; cylinders for motors and engines; motors, electric, 

other than for land vehicles; hydraulic engines and motors; 
crankcases for machines, motors and engines; camshafts for 
vehicle engines; engine mounts, other than for land vehicles; 

mufflers for motors and engines; radiators [cooling] for motors 
and engines; exhausts for motors and engines; couplings, other 
than for land vehicles; stators [parts of machines]; lubricating 

pumps; pistons for cylinders; automatic grapnels for marine 
purposes. 

محركات الطائرات، محاقن للمحركات، المكربنات، أجهزة الوسائد الهوائية لنقل الحموالت، 
مبدئات الحركة للمحركات والموتورات، مولدات كهربائية )دينامو(، مولدات التيار المتردد أو 

مضخات ]أجزاء من اآلالت و المحركات أو الموتورات[، المتناوب، مولدات الكهرباء، 
توربينات هيدروليكية، محركات التدوير و بخالف تلك للمركبات البرية، المحركات البخارية، 

آليات الدفع و بخالف تلك للمركبات البرية، ناقالت الحركة و بخالف تلك للمركبات البرية، 

لبرية، مكابس للمحركات، منظمات السرعة لآلالت المحركات النفاثة و بخالف تلك للمركبات ا
و المحركات و والموتورات، مجموعة الدواليب لآلالت، عجالت اآلالت، عجالت التوازن 

لآلالت، مبدئات الحركة ]أجزاء من اآلالت[، توربينات و بخالف تلك للمركبات البرية، 

كبات البرية، محركات طيرانية، محركات لمركبات الوسائد الهوائية، قارنات و بخالف تلك للمر
محركات للقوارب، صناديق التروس و بخالف تلك للمركبات البرية، محوالت عزم الدوران و 
بخالف تلك للمركبات البرية، المحركات و بخالف تلك للمركبات البرية، آليات التحكم لآلالت و 

سطوانات للمحركات المحركات أو الموتورات، التروس و بخالف تلك للمركبات البرية، ا
والموتورات، المحركات الكهربائية و بخالف تلك للمركبات البرية، محركات وموتورات 

هيدروليكية، علبة المرافق لآلالت والمحركات والموتورات، أعمدة الكامات لمحركات 

المركبات، قواعد المحركات و بخالف تلك للمركبات البرية، كاتمات صوت الموتورات 
رادياتير )تبريد( للموتورات والمحركات، العوادم  للموتورات والمحركات، والمحركات، 

وصالت و بخالف تلك للمركبات البرية، األعضاء الساكنة ]أجزاء آالت[، مضخات تزليق، 

 مكابس األسطوانات، ُكالبات أتوماتيكية لألغراض البحرية.

Priority claim:  Claim Country: RU 

Claim No.: 2019712776 
Claim Date: 22/03/2019 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 2019712776رقم االدعاء: 
 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

  

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN الطالبجنسية  روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168341 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168341 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Welding machines, electric; Soldering apparatus, gas-operated; 

Soldering blow pipes, gas-operated ;Soldering irons, gas-
operated; Electrodes for welding machines; Electric welding 
apparatus; Soldering apparatus, electric; Soldering irons, 

electric; Electric arc welding apparatus; Electric arc cutting 
apparatus. 

آنابيب نفخ للحام تدار بالغاز ؛ مكاوي لحام تدار بالغاز ؛ آالت لحام كهربائية ؛ تدار بالغاز ؛ 

آلالت اللحام؛ أجهزة لحام كهربائية ؛ أجهزة لحام كهربائية؛ مكاوي لحام كهربائية إلكترودات 
 بالقوس الكهربائي ؛ أجهزة قطع بالقوس الكهربائي. ؛ أجهزة لحام 

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: SHENZHEN RILAND 
INDUSTRY CO., LTD  

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.شينزهين ريالند انداستري كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 207, Block C, Building A3, China 
Merchants Group Technology Park, No. 

3009 Guanguang Road, Guangming New 

District, Shenzhen, Guangdong Province, 
2China (Business place: -6/F, Building B, 

FeiyangXingye Technology Factory, 

Liuxian 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an 
District, Shenzhen),  

ينا ميرشنتس غروب ، تشا3، بلوك سي، بيلدينغ إيه207روم 
غوانغوانغ رود، غوانغمينغ نيو  3009تكنولوجي بارك، نمبر. 

ديستريكت، شينزهين، غوانغدونغ بروفينس، الصين )بيزنس 

/إف، بيلدينغ بي، فييانغ كسينغيي تكنولوجي 6-2باليس: 
ستريت، باوان إن دي رود، كسينان 2فاكتوري، ليوكسيان 

   ديستريكت، شينزهين( 

طالب التسجيل عنوان   

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

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168215 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168215 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Welding machines, electric; Soldering apparatus, gas-operated; 
Soldering blow pipes, gas-operated; Soldering irons, gas-
operated; Electrodes for welding machines; Electric welding 

apparatus; Soldering apparatus, electric ; Soldering irons, 
electric; Electric arc welding apparatus; Electric arc cutting 
apparatus. 

بالغاز ؛ آالت لحام كهربائية ؛ تدار بالغاز ؛ آنابيب نفخ للحام تدار بالغاز ؛ مكاوي لحام تدار 
آلالت اللحام؛ أجهزة لحام كهربائية ؛ أجهزة لحام كهربائية؛ مكاوي لحام كهربائية إلكترودات 

 بالقوس الكهربائي ؛ أجهزة قطع بالقوس الكهربائي. ؛ أجهزة لحام 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: SHENZHEN RILAND 
INDUSTRY CO., LTD  

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.شينزهين ريالند انداستري كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 207, Block C, Building A3, China 
Merchants Group Technology Park, No. 

3009 Guanguang Road, Guangming New 

District , Shenzhen, Guangdong Province, 
2China (Business place: -6/F ,Building B, 

FeiyangXingye Technology Factory, 

Liuxian 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an 
District, Shenzhen 

، تشاينا ميرشنتس غروب 3، بلوك سي، بيلدينغ إيه207روم 
غوانغوانغ رود، غوانغمينغ نيو  3009تكنولوجي بارك، نمبر. 

ين )بيزنس ديستريكت، شينزهين، غوانغدونغ بروفينس، الص

/إف، بيلدينغ بي، فييانغ كسينغيي تكنولوجي 6-2باليس: 
ستريت، باوان إن دي رود، كسينان 2فاكتوري، ليوكسيان 

   ديستريكت، شينزهين( 

 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 168186 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168186 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus and installations for the production of energy; 

electricity and gas generators; wind turbines and parts thereof; 
motor parts; motor filters; oil refining machines. 

األجهزة والتجهيزات إلنتاج الطاقة؛ مولدات الكهرباء والغاز؛ توربينات الرياح وقطعها؛ 

 كات؛ آالت تكرير النفط.أجزاء المحركات؛ مرشحات المحر

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in red, blue and orange colors according to the print filed with 
the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 

 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168122 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168122 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Washing Machines, dishwashers (Machines and machine 
tools, motors and engines (except for land vehicles); 

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

 الغساالت. والجاليات )االت محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبة
 البرية(. قارنات آلية وعدد آلية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها

 ”للمركبة البرية(؛ معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(؛ أجهزة تفقيس البيض | 

Date of 20/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: Jordanian Lebanese 
Commercial Investment 
Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة االردنية اللبنانية لالستثمار التجاري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box91033 Amman 11118, Jordan, 
Amman 

 عنوان طالب التسجيل  االردن ، عمان ,11118عمان 91033ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 9028 -11191 amman -Isma'il 
Haqqi abdo st 

ليغعنوان التب عمان -شارع اسماعيل حقي عبده  11191 -9028ص.ب    

Trademark 168168 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 168168 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Oil refining machines; oil-well pumping machines; 
industrial equipment comprising modular units for 

controlling and removing toxic gases and toxic vapors. 

 النفط؛ المعدات الصناعية التيآالت تكرير النفط؛ آالت الضخ آلبار 
 تضم وحدات معيارية للتحكم في الغازات السامة واألبخرة السامة

 وإزالتها.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/468,316 
Claim Date: 11/06/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88/468,316رقم االدعاء: 
 11/06/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: Ecolab USA Inc.   اسم طالب التسجيل:  .ايكوالب يو إس ايه إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Ecolab Place, Saint Paul, 

Minnesota 55102, United States of 
America 

 ايكوالب بليس، ساينت بول،مينيسوتا 1 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 55102

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 930093-11193- Dabouq , Al - 
Hijaz St , Bld . No . 27 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193-930093ص. ب 
  , عمان , االردن 27رقم 

 

ليغعنوان التب  

Trademark 168086 Class 7 7 التجاريةرقم العالمة  168086 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spanners [hand tools]; Hammers [hand tools]; Pliers; Cutting 

tools [hand tools]; Riveters [hand tools]; Ratchets [hand tools]; 
Agricultural implements, hand-operated; Hand tools, namely, 
pullers and splitters; Hobby knives [scalpels]; Emery grinding 

wheels; screwdrivers, non-electric; Wire strippers [hand tools]; 
Lifting jacks, hand-operated; Tree pruners; Hand tools, hand-
operated.. 

مفاتيح ربط )عدد يدوية( ؛ مطارق )عدد يدوية( ؛ زرديات؛ ادوات قطع )عدد يدوية(؛ 

مبرشمات )عدد يدوية( ؛ معدات زراعية )تدار باليد( ؛ معدات يدوية وهي ساحبات وشاقات؛ 
االسالك سكاكين )مشارط( للهواة ؛ عجالت للسنفرة والجلخ ؛ مفكات غير هوائية؛ معريات 

 )عدد يدوية( ؛ رافعات تدار باليد للسيارات ؛ مقلمات االشجار ؛ عدد يدوية وتدار باليد .

 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: YIWU XILIN MACHINERY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.يوي اكسلين ماشينيري كو 

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 2006, No. 999, Chouzhou North 
Road, Yiwu City, Zhejiang Province, China 

، شوزهو نورث رود، يوي سيتي، 999، الرقم 2006مكتب  
 مقاطعة زهيجيانج ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب  دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4التجاري )الفريد( طمجمع عمان  -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168071 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 168071 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, peelers 

for kitchen use, including those made of precious metals. Side 
arms and blades (weapons) . Tools and apparatus included in 

this class for personal beauty care use: tools and apparatus 

included in this class for shaving, epilation, manicure and 
pedicure, electric hand implements for straightening and curling 
hair, scissors. Hand-operated [nonelectric] hand tools included 

in this class for the repair of machines, apparatus and vehicles 
and for use in construction, agriculture, horticulture and 
forestry, none of them being power tools. Electric or non-

electric irons; steam irons. Handles for hand operated hand 
tools 

ادوات تقطيع  وتقشير الستخدام المطبخ  شوك ، مالعق ، سكاكين وقاطعات غير كهربائية ، 

اذرعة جانبية  وشفرات  ، األدوات في ذلك تلك المصنوعة من المعادن الثمينة. ، بما 
المشمولة في هذه الفئة لالستخدام الشخصي والعناية  بالجمال: األدوات واألجهزة واألجهزة 

الصنف الخاصة بالحالقة  وأزالة الشعر والتقليم والباديكير واألدوات الواردة في هذا 

المقصات، األدوات اليدوية في إزالة الشعر وتجعيد الشعر والكهربائية المستخدمة يدويا  
يدويًا والواردة في هذا الصنف من اجل  اصالح  اآلالت ]غير الكهربائية[ التي يتم تشغيلها 

اإلنشاءات والزراعة والبستنة والحراجة ، ليس اي واألجهزة والمركبات واستخدامها في 

،  مقابض لألدوات كهربائية  ، مكاوي بخار منها  عدد كهربائية ، مكاوي كهربائية وغير 
 والعدد اليدوية.

 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV 
ESYALARI IMALAT VE 
PAZARLAMA A.S. 

 اسم طالب التسجيل: .م.شركة أي يلدز النتاج وتسويق االدوات المنزلية الكهربائية ش 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address BAKIR VE PIRINC SAN. SIT. KARANFIL 
1CAD. NO. BEYLIKDUZU  ISTANBUL, 

TURKEY  

 –بيلك دوزو 1المنطقة الصناعية باكير وبيرنجيالر، رقم 
       اسطنبول ، تركيا                                      

 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 168246 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 168246 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Audio visual recordings featuring films and entertainment 
programs featuring animation targeted primarily to children 

and young adults; downloadable audiovisual files featuring 
animation targeted primarily to children and young adults; all 
of the aforementioned goods are only in connection with an 

animated entertainment series targeted primarily to children 
and young adults and featuring two fictional characters, one 
ofwhom is an anthropomorphic apple and the other an 

anthropomorphic vegetable. 

 التسجيالت الصوتية البصرية التي تعرض األفالم وبرامج الترفيه التي
 الشباب؛تعرض الرسوم المتحركة التي تستهدف بشكل رئيسي األطفال و

 الملفات الصوتية البصرية القابلة للتحميل التي تستهدف بشكل رئيسي األطفال
 والشباب؛ جميع البضائع سابقة الذكر تتعلق فقط بمسلسالت الترفيه الكرتونية

 التي تستهدف األطفال والشباب بشكل أساسي والتي تعرض شخصيتين

 رة على شكلخياليتين إحداها مصّورة على شكل تفاحه واألخرى مصو
 خضار.

 

Date of 05/03/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2017  

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.  اسم طالب التسجيل:  .ذا كارتوون نيتورك، 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 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta 

Georgia 30318, USA 

، 30318تيكوود درايف، إن دبليو، أتالنتا، جورجيا  1050

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 

SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

 56 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
 الشميساني االردنشارع االمير شاكر بن زيد, 

ليغعنوان التب  

Trademark 168124 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168124 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; Computer software, recorded; 
Computer programs, downloadable ; Personal digital assistants 
[PDAs]; Computer software platform, recorded or 

downloadable; Downloadable graphics for mobile phones; 
Telecommunication apparatus in the form of jewellery; 

Downloadable application software for mobile phones; Tablet 

computers; Interactive touch screen terminals; Humanoid robot 
with artificial intelligence; Smart glasses (data processing); 
Smart watches (data processing); Virtual reality game software; 

USB card readers; Touch screen pens; Wearable computers; 
Gesture recognition software; Photo printers; Fingerprint 
scanner; Face recognition devices; Navigational instruments ;

Global positioning system (GPS) equipment; Smart phones; 
Mobile telephones; Cell phone straps; Wearable activity 
trackers; Cell phone cases; Covers of cell phones; Protective 

films adapted for mobile phone screens; Wearable smart 
phones; Keyboards for mobile phones; Hands-free device for 

mobile phone; Stands adapted for mobile phones; Cabinets for 

rs; Wireless speaker; Intelligent loudsploudspeake eakers; AI 
loudspeakers; Headphones; Wireless earphones; Virtual reality 
headsets; Earphones adapted for mobile phones; Wireless 

headsets for smart phones; Microphones for telecommunication 
apparatus; TV set-ox; Selfie stickstop b ]hand-held monopods[ ; 

Selfie sticks for mobile phones; Selfie lenses; Connected 

bracelet(measuring apparatus); USB cables; USB cables for cell 
phones; Conversion plug; Power adapters; Screens for mobile 

phones ; Wearable video display monitors; Batteries, electric; 

Battery chargers; Mobile power banks (rechargeable batteries); 
Wireless chargers; Stands adapted for telephones in car; USB 
flash drives; Downloadable emoticons for mobile phones; 

Computer game software, downloadable.  

جهزة معالجة البيانات؛ برمجيات الحاسوب ]مسجلة[؛ برامج الحاسوب ]برامج قابلة أ
المساعدات الرقمية الشخصية؛ منصة برامج الحاسوب، مسجلة أو قابلة للتنزيل؛ للتنزيل[؛ 

للتنزيل للهواتف المحمولة؛ أجهزة االتصاالت على شكل مجوهرات؛ تطبيقات رسومات قابلة 

قابلة للتنزيل؛ أجهزة حاسوب لوحية؛ اطراف توصيل الشاشة ل، برامج الهاتف المحمو
اصطناعي؛ نظارات ذكية ]معالجة البيانات[؛ ساعات ذكية التفاعلية؛ روبوتات بشرية بذكاء 

االفتراضي؛ قارئات بطاقة الناقل التسلسلي العام؛ أقالم ]معالجة البيانات[؛ برامج ألعاب الواقع 

على الحركة؛ طابعات الصور؛ ماسح بصمات ة؛ برامج التعرف شاشة اللمس؛ حواسيب ملبوس
أجهزة تحديد المواقع جي بي اس؛ األصابع؛ أجهزة التعرف على الوجه؛  معدات مالحية؛ 

أجهزة ملبوسة لتعقب الهواتف الذكية؛ الهواتف المحمولة؛ أشرطة للهواتف الخلوية؛ 

مكيفة لشاشات الخلوية؛ أشرطة واقية األنشطة؛ محافظ للهواتف الخلوية؛ أغطية للهواتف 
غير الهواتف المحمولة؛ هواتف ذكية ملبوسة؛ لوحات مفاتيح للهواتف المحمولة؛ أجهزة 

يدوية للهواتف المحمولة؛ حوامل مكيفة  للهواتف المحمولة؛  خزائن مكبرات الصوت؛ 

النشط؛  مكبرات صوت تشتغل باإلندماج صوت السلكية؛ مكبرات صوت ذكية؛مكبرات 
السلكية؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ سماعات للهواتف المحمولة؛ سماعات رأس؛ سماعات 

ميكروفونات ألجهزة االتصاالت؛ جهاز فك تشفير الذكية؛ سماعات رأس السلكية للهواتف 

سيلفي للهواتف المحمولة؛ عدسات السيلفي؛ التلفزة؛ عصا سيلفي محمولة يدويا؛ عصا 
كابل الناقل التسلسلي العام للهواتف از قياس(؛ كابل الناقل التسلسلي العام؛ سوار متصل )جه

المحمولة؛ شاشات ملبوسة الخلوية؛ مقبس التحويل؛ محوالت الطاقة؛ شاشات للهواتف 

)بطاريات قابلة لعرض الفيديو؛ بطاريات كهربية؛ شواحن البطاريات؛ بنوك طاقة محمولة 
كية؛ حوامل مكيفة للهواتف في السيارة؛ وحدات الذاكرة إلعادة الشحن(؛ شواحن السل

الفالشية؛ رموز تعبيرية قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ برامج ألعاب الحاسوب، قابلة 

 للتنزيل. 

 

Date of 17/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/03/2019  

Applicant Name: VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.فيفو موبايل كوميونيكايشن كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 283 ,#BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China ,  

ان، دونغوان، ’#، بي بي كاي رود، ووشا، شانغ283
 غوانغدونغ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

THE RIGHT CHOICE IP   - AMMAN- OM 
OMARH STREET , PO_BOX: 841153 - 
POSTCODE: 11184 - 

 -شارع ام عمارة   -عمان   -الخيار الصحيح للملكية الفكرية  
 11184رمز بريدي  - 841153صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 168229 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168229 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

icd television led televion telivision monitor satellite receiving 

and transmission appartus and instruments dish antennas 
cables for transmitting and receiving cable television signal 
electric switch plates electrice out let plates 

 تلفزيونات شاشات تلفزيون رسيفرات طبق ستاليت كابالت لوحات كهربائية داخلبة وخارجية

 

Date of 12/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

Applicant Name: KHITAM FAHAD SALEH 
AKZYOUD 

 اسم طالب التسجيل: ختام فهد صالح الزيود 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -almwaqar development , 
P.O.Box: 102, 11511 

 عنوان طالب التسجيل  11511, 102المدينة التنموية   ، ص.ب:-الموقر -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 102 -11511 Amman -almwaqar 

development  

ليغالتبعنوان  المدينة التنموية -الموقر -عمان  11511 -102ص.ب    

Trademark 168101 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168101 الصنف 



89 

 

 

   

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 

life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for 

recording, transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs; DVD's 
and other digital recording media; mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; computer programs, recorded; 

computer software, recorded; computer program [downloadable 
software]; computer software applications, downloadable; data 
processing apparatus; downloadable image files; Computer 

hardware and software for organizing and storing video images 
of medical procedures, for authenticating user identification, 
and for allowing access to stored images to authorized medical 

personnel via a computer network; computer servers; computer 
software for controlling and managing access server 
applications; Publications (electronic), downloadable 

لعلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصويرالفوتوغرافي .األجهزة واألدوات ا
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة 

)اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم،أجهزة وأدوات لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو 
يها ؛ جهاز لتسجيل أو نقل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصور تجميعها أو تنظيمها أو التحكم ف

؛ ناقالت البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛ أقراص مدمجة دي في دي وغيرها من 

وسائط التسجيل الرقمي ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية ؛ سجالت النقد ، 
ت ، أجهزة الكمبيوتر ؛ برامج الكمبيوتر؛ جهاز إطفاء اآلالت الحاسبة ، معدات معالجة البيانا

الحرائق برامج الكمبيوتر ، المسجلة ؛ برامج الكمبيوتر ، المسجلة ؛ برنامج كمبيوتر ]برامج 

قابلة للتحميل[ ، تطبيقات برامج الكمبيوتر ، للتحميل. جهاز معالجة البيانات ، ملفات الصور 
بيوتر لتنظيم وتخزين صور الفيديو لإلجراءات الطبية ، القابلة للتحميل أجهزة وبرامج الكم

لمصادقة هوية المستخدم ، والسماح بالوصول إلى الصور المخزنة للعاملين الطبيين 

المعتمدين عبر شبكة الكمبيوتر ؛ خوادم الكمبيوتر ؛ برامج الكمبيوتر للتحكم في تطبيقات 
 ، للتحميل.خادم الوصول وإدارتها ؛ المنشورات )اإللكترونية( 

 

Date of 23/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Medical Hub Technology 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة تكنولوجيا المحور الطبي المتميز

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al shattal complex – third floor- amman – 
Hashemite , kingdom of Jordan , P.O.Box: 
852800, 11185 

االردن  ،  -عمان  -الطابق الثالث  -مجمع الشطل 
 11185, 852800ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 852800 -11185 Al shattal 

complex – third floor- amman – Hashemite 
, kingdom of Jordan  

 -الطابق الثالث  -مجمع الشطل  11185 -852800ص.ب  

 االردن -عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168027 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168027 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; computers; downloadable music 
files; computer operating programs, recorded; electronic 
publications, downloadable; computer software applications, 

downloadable; juke boxes for computers; projection apparatus; 
computer programs, downloadable; megaphones; microphones; 
compact discs [audio-video]; computer software, recorded; 

sound recording carriers; sound recording apparatus; 
audiovisual teaching apparatus; computer programs, recorded. 

أجهزة معالجة البيانات، أجهزة كمبيوتر، ملفات موسيقية قابلة للتنزيل، برامج مسجلة لتشغيل 
الكمبيوتر، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ، تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، 

، أجهزة عرض، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، ميغافونات صناديق نغم ألجهزة الكمبيوتر

بصرية(، برمجيات كمبيوتر  -)مضخمات صوتية(، ميكروفونات، أقراص مدمجة )سمعية 
مسجلة، حامالت لتسجيل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة تعليم سمعية و بصرية، 

 برامج كمبيوتر مسجلة.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  07-03
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 11123 -231509ص.ب  طارق أبوستة للملكية الفكرية 
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168234 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168234 الصنف 
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 Sugar Chat  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; computers; downloadable music 
files; computer operating programs, recorded; electronic 
publications, downloadable; computer software applications, 

downloadable; juke boxes for computers; projection apparatus; 
computer programs, downloadable; megaphones; microphones; 
compact discs [audio-video]; computer software, recorded; 

sound recording carriers; sound recording apparatus; 
audiovisual teaching apparatus; computer programs, recorded. 

أجهزة معالجة البيانات، أجهزة كمبيوتر، ملفات موسيقية قابلة للتنزيل، برامج مسجلة لتشغيل 
الكمبيوتر، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ، تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، 

يق نغم ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة عرض، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، ميغافونات صناد

بصرية(، برمجيات كمبيوتر  -)مضخمات صوتية(، ميكروفونات، أقراص مدمجة )سمعية 
مسجلة، حامالت لتسجيل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة تعليم سمعية و بصرية، 

 برامج كمبيوتر مسجلة.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجدونج بروفنس، الصين. جوانجزهوو،

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168245 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168245 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Audio speakers; power supply connectors and adaptors for use 
with  portable electronic devices; cases, covers, and fitted 

plastic films known as skins for mobile phones, tablets, 
handheld computing devices, and keyboards; televisions; tote 
bags, handbags, purses, backpacks and carrying bags specially 

adapted to hold, carry and charge portable electronic devices, 
namely, mobile phones, MP3 players, tablets, hand-held 
computing devices, and their accessories; sleeves for laptops 

and portable electronic devices; bags adapted for 
laptops; display screen protectors; mobile phone cases 
featuring rechargeable batteries; batteries and battery chargers; 

carrying cases, holders, protective cases and stands featuring 
power supply connectors, adaptors, speakers, and battery 
charging devices specially adapted for use with handheld 

electronic devices, namely, phones, MP3 players, tablets, and 
hand-held computing devices; mobile phone straps and 
backplates; cell phone battery chargers; wireless speakers; 

audio speakers; earphones and headphones; cameras; radios; 
monopods for mobile phones, MP3 players, tablets, and hand-
held computing devices; armbands specially adapted for 

personal electronic devices, namely, mobile phones, MP3 
players; USB cables and flash drives; wearable activity trackers; 
smartwatch straps and bands; computer hardware; mobile 

phones, PC tablets; portable photo and document printers; 
record players; cassette and CD players; microphones; electric 
outlet covers; cell phone lenses, clips and stands; portable 

projectors; virtual reality headsets, glasses, headphones, and 
handheld controllers; USB wall chargers, outlets, adapters, 
plugs; digital photo frames; eyeglasses; sunglasses; 

eyeglass and sunglass cases , 

 مكبرات صوت، وصالت مصادر ومهايئات إمداد قدرة لالستخدام مع األجهزة اإللكترونية
 المتنقلة، حافظات وأغطية وأغشية بالستيكية تُعرف على أنها طبقات حماية للهواتف الجوالة

 ات المفاتيح، أجهزة تلفاز، حقائبوالهواتف للوحية وأجهزة الحوسبة المحمولة باليد ولوح
 مزركشة، حقائب يد ومحافظ وحقائب للظهر وحقائب محمولة مجهزة خصيًصا إلمساك وحمل

والهواتف  MP3وشحن األجهزة اإللكترونية النقالة وتحديًدا الهواتف النقالة ومشغالت 

لحاسوب وأجهزة الحوسبة المحمولة باليد وملحقات ما سبق، أكمام ألجهزة ا المحمولة
اإللكترونية المتنقلة، حقائب مجهزة ألجهزة الحاسوب المحمولة، واقيات  المحمولة واألجهزة

حافظات هواتف نقالة تشتمل على بطاريات قابلة للشحن، بطاريات  لشاشات العرض،

حاملة، ماسكات، حافظات واقية وحوامل تشتمل على وصالت  وشواحن بطاريات، حافظات
صوت وأجهزة شحن بطاريات مجهزة خصيًصا لالستخدام مع  ات ومكبراتإمداد القدرة ومهايئ

والهواتف اللوحية  MP3وتحديًدا الهواتف ومشغالت  األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد

ولوحات خلفية للهواتف النقالة، شواحن بطاريات  وأجهزة الحوسبة المحمولة باليد، أربطة
مكبرات صوت سمعية، سماعات أذن وسماعات  ة،الهواتف الخلوية، مبكرات صوت السلكي

هواتف  MP3القائم للهواتف الجوالة مشغالت  رأس، كاميرات، أجهزة راديو، حوامل أحادية

مجهزة خصيًصا لألجهزة اإللكترونية  لوحية وأجهزة حوسبة محمولة باليد، أربطة ذراع
جهزة التخزين وأ USBوكبالت  ،MP3الشخصية وتحديًدا الهواتف الجوالة ومشغالت 

الذكية، مكونات مادية  الوميضية، وسائل تتبع أنشطة قابلة لالرتداء، أربطة للساعات

نقالة، مشغالت  للحاسوب، هواتف نقالة، هواتف لوحية حاسوبية، طابعات صور ووثائق
هواتف  ،مذياعات، أغطية مقابس كهربائية، عدسات CDتسجيالت، مشغالت كاسيت و

 أجهزة إسقاط نقالة، أجهزة رأس ونظارات وسماعات رأس خلوية، مشابك وحوامل،

مآخذ مهايئات  USBووحدات تحكم محمولة باليد للوقع االفتراضي، شواحن جدارية لـ 
 صور رقمية، نظارات، نظارات شمسية حافظات نظارات ونظارات شمسية.  إطارات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249863 

Claim Date: 04/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88249863رقم االدعاء: 

 04/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 

USA 

، الواليات 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  1000

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street,  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168042 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168042 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile applications; Software applications; software related to 
financial consultancy. 

 البرمجيات، برمجيات ذات صلة باإلستشارات المالية.تطبيقات الهاتف المحمول، تطبيقات 

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

mark 

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

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Best Rate for Marketing 
and Consultation 

 اسم طالب التسجيل: افضل سعر للتسويق و االستشارات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan عنوان طالب التسجيل  عمان، األردن 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168336 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168336 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Protective clothing; eye and ear protectors; respiratory masks; 
protective helmets and face shields; safety restraints (other 

than for vehicle seats and sports equipment); electrical 
apparatus; electronic security apparatus; electric alarms, 
electric locks, electronic tags; electric control panels; fire 

alarms, smoke alarms and detectors, fire extinguishing 
apparatus; air analysis apparatus; sound reproducing 
apparatus, loudspeakers; apparatus for attracting and killing 

insects; vending machines; substances and multi-media 
technology used to identify the presence of pests; office 
machines, photocopiers, fax machines, telex machines, word 

processing apparatus, computer apparatus; parts and fittings 
for the aforesaid; none of the aforesaid being for vehicles. , 
 

مالبس واقية، أدوات وقاية للعين و األذن، أقنعة تنفسية، خوذات وقاية دروع للوجه، أحزمة 
)بخالف المستخدمة لمقاعد السيارات و المعدات الرياضية(، أجهزة كهربائية، أجهزة  أمان

إلكترونية، أجهزة إنذار كهربائية، أقفال كهربائية، بطاقات إلكترونية، لوحات تحكم  أمنية
أجهزة إنذار الحريق، أجهزة إنذار و رصد الدخان، أجهزة إطفاء الحريق، أجهزة  كهربائية،

أجهزة نسخ الصوت، مكبرات الصوت، أجهزة لجذب و قتل الحشرات، أالت  الهواء،تحليل 

مواد وبيانات تكنولوجيا متعددة مستخدمة لتحديد وجود االفات، اآلالت  البيع بالقطع النقدية،
أجهزة الفاكس، أجهزة التلكس، أجهزة معالجة النصوص، أجهزة  المكتبية، آالت التصوير،

التجهيزات لألجهزة المذكورة أعاله، ال شيء من المذكور  القطع والكمبيوتر)الحاسوب(، 

 أعاله يستخدم للمركبات. ,

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل: بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Riverbank Meadows Business Park, 

Blackwater, Surrey GU17 9AB, Great 
Britain 

 17بالك ووتر، سيري جي يوريفير بانك ميدوز بيزنيس بارك، 

 إي بي، بريطانيا العظمى 9

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street 

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 ، شارع مكة104أبوغزالة بناية رقم  مجموعة طالل

ليغعنوان التب  

Trademark 168057 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168057 الصنف 
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 LIBRA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software; computer hardware; blockchain; software for use 

with digital currency; software for use with cryptocurrency; 

software for use with virtual currency; digital currency wallet 

and storage services; software development tools; software 

for use as an application programming interface (API); 

application programming interface (API) for use in building 

software applications; software for the collection, managing, 

editing, organizing, modifying, transmission, sharing, and 

storage of data and information; software for digital currency 

payment and exchange transactions; software for use in 

managing portfolios of digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 

electronic wallet services; distributed ledger platform 

software; software which facilitates the ability of users to 

view, analyze, record, store, monitor, manage, trade and 

exchange digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 

digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 

crypto tokens and utility tokens; software for sending, 

receiving, accepting, buying, selling, storing, transmitting, 

trading and exchanging digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 

software for implementing and recording financial 

transactions; software for creating accounts and maintaining 

and managing information about financial transactions on 

distributed ledgers and peer to peer payment networks; 

software for use in financial trading; software for use in 

financial exchange; software for accessing financial 

information and market data and trends; software for settling 

financial transactions; software for providing authentication 

of parties to a financial transaction; software for maintaining 

ledgers for financial transactions; software for the 

management of cryptographic security of electronic 

transmissions across computer networks; software for 

encrypting and enabling secure transmission of digital 

information over the Internet; software for allowing users to 

calculate parameters related to financial transactions; 

distributed ledger software for use in processing financial 

transactions; software for electronic funds transfer; software 

for currency conversion; software for the collection and 

البرمجيات ؛ أجهزة الحاسوب ؛ القوائم المتزايدة؛ البرمجيات لالستخدام مع العملة 

الرقمية؛ البرمجيات لالستخدام مع العملة المشفرة؛ البرمجيات لالستخدام مع 
العملة االفتراضية؛ محافظ العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ أدوات تطوير 

نية لبرمجة التطبيقات )ايه بيه آي(؛ البرمجيات؛ البرمجيات لالستخدام كبرامج بي

البرامج البينية لبرمجة التطبيقات )ايه بيه آي( لالستخدام في بناء تطبيقات 
البرمجيات؛ برمجيات جمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل وإرسال والمشاركة 

وتخزين البيانات والمعلومات؛ البرمجيات للدفع بالعملة الرقمية وتعامالت التبادل؛ 

رمجيات لالستخدام في إدارة المحافظ للعملة الرقمية والعمالت االفتراضية الب
والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت 
الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ خدمات 

دفتر األستاذ الموزعة؛ البرمجيات التي المحفظة اإللكترونية؛ برمجيات منصات 
تسهل قدرة المستخدمين على اإلظهار وتحليل والتسجيل وتخزين والمراقبة  
واإلدارة والتداول والتبادل للعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت 

المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية 
مية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات الرق

إلرسال واستالم وقبول وشراء وبيع وتخزين واإلرسال والتداول والتبادل للعمالت 

الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم 
رقمية والعمالت الرمزية المشفرة المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية ال

والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات لتطبيق وتسجيل التعامالت المالية؛ 

البرمجيات إلنشاء الحسابات واإلبقاء على وإدارة المعلومات حول التعامالت المالية 
على دفاتر األستاذ الموزعة وشبكات الدفع من شخص إلى شخص؛ البرمجيات 

ي التداول المالي؛ البرمجيات لالستخدام في التبادل المالي؛ البرمجيات لالستخدام ف

للوصول إلى المعلومات المالية وبيانات وتوجهات السوق؛ البرمجيات لتسوية 
التعامالت المالية؛ البرمجيات لتقديم التحقق من أطراف التعامل المالي؛ البرمجيات 

ة؛ البرمجيات إلدارة أمان تشفير اإلرسال لإلبقاء على دفاتر األستاذ للتعامالت المالي

اإللكتروني عبر شبكات الحاسوب؛ البرمجيات لتشفير وتمكين النقل اآلمن 
للمعلومات الرقمية عبر اإلنترنت؛ البرمجيات للسماح للمستخدمين بحساب 

المعامالت المتعلقة المعامالت المالية؛ برمجيات دفتر األستاذ الموزع لالستخدام في 

المعامالت المالية؛ البرمجيات لتحويل األموال اإللكتروني؛ البرمجيات  معالجة
لتحويل العملة؛ البرمجيات لتجميع وتوزيع البيانات؛ البرمجيات لتعامالت الدفع؛ 

البرمجيات لتوصيل الحواسيب مع قواعد البيانات المحلية وشبكات الحاسوب 

لة للبحث فيها عن المعلومات العالمية؛ البرمجيات إلنشاء قواعد البيانات القاب
والبيانات؛ البرمجيات إلدارة والتحقق من صحة العمالت الرقمية والعمالت 

االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية وأصول القوائم المتزايدة واألصول 

الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وتعامالت العمالت الرمزية المشفرة والعمالت 
ستخدام؛ البرمجيات إلنشاء وإدارة العقود الذكية؛ البرمجيات إلدارة الرمزية لال

تعامالت الدفع والتبادل؛ البرمجيات واألجهزة لالستخدام كمحافظ عمالت رقمية؛ 

البرمجيات واألجهزة لالستخدام كمحافظ عمالت افتراضية؛ البرمجيات واألجهزة 
لالستخدام كمحافظ عمالت  لالستخدام كمحافظ أصول رقمية؛ البرمجيات واألجهزة

رمزية رقمية؛ البرمجيات واألجهزة لالستخدام كمحافظ عمالت رمزية مشفرة؛ 

البرمجيات واألجهزة لالستخدام كمحافظ عمالت رمزية لالستخدام؛ البرمجيات 
إلنشاء عمالت رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت 

دة؛ البرمجيات إلنشاء عمالت افتراضية غير مركزية القائمة على القوائم المتزاي
ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت القائمة على القوائم المتزايدة ؛ 

البرمجيات إلنشاء عمالت مشفرة غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في 
ر التعامالت القائمة على القوائم المتزايدة؛ البرمجيات إلنشاء أصول رقمية غي

مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام في التعامالت القائمة على القوائم المتزايدة؛ 

البرمجيات إلنشاء عمالت رمزية رقمية غير مركزية ومفتوحة المصدر لالستخدام 
في التعامالت القائمة على القوائم المتزايدة؛ البرمجيات للمستخدمين من أجل شراء 

العملة الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت وبيع المنتجات من خالل استخدام 
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distribution of data; software for payment transactions; 

software for connecting computers to local databases and 

global computer networks; software for creating searchable 

databases of information and data; software for managing 

and validating digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, digitized 

asset, digital token, crypto token and utility token 

transactions; software for creating and managing smart 

contracts; software for managing payment and exchange 

transactions; software and hardware for use as a digital 

currency wallet; software and hardware for use as a virtual 

currency wallet; software and hardware for use as a digital 

asset wallet; software and hardware for use as a digital token 

wallet; software and hardware for use as a crypto token 

wallet; software and hardware for use as a utility token 

wallet; software for creating a decentralized and open source 

digital currency for use in blockchain-based transactions; 

software for creating a decentralized and open source virtual 

currency for use in blockchain-based transactions; software 

for creating a decentralized and open source cryptocurrency 

for use in blockchain-based transactions; software for 

creating a decentralized and open source digitized asset for 

use in blockchain-based transactions; software for creating a 

decentralized and open source digital token for use in 

blockchain-based transactions; software for users to buy and 

sell products by using digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 

software platforms for facilitating transactions and payments 

using digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 

digital and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 

crypto tokens or utility tokens that allow users to buy from, 

and sell products and services to others; computer 

application software for blockchain-based platforms, namely, 

software for digital exchanges for virtual items; software for 

creating, selling and managing blockchain-based tokens or 

appcoins; software for use in an electronic financial platform; 

software for processing electronic payments and for 

transferring funds to and from others; software for transfers 

of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 

and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto 

tokens and utility tokens between parties; blockchain 

platform software; software for use in the management and 

implementation of digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, 

digital token, crypto token and utility token transactions; 

software for creating and managing a blockchain platform for 

use in managing digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, 

digital token, crypto token and utility token accounts; 

software for managing crypto currency and digital currency 

accounts; software for use in payments, purchases, and 

investments using digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 

software for use in enabling the electronic transfer of funds 

المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية 
الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ منصات 

ت البرمجيات لتسهيل التعامالت والمدفوعات باستخدام العملة الرقمية والعمال
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول 

الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة أو العمالت الرمزية 

لالستخدام التي تسمح للمستخدمين بالشراء من والبيع لمنتجات وخدمات لآلخرين؛ 
لتي أساسها القوائم المتزايدة، تحديدا:  برمجيات تطبيقات الحاسوب للمنصات ا

البرمجيات للتبادل الرقمي للعناصر االفتراضية؛ البرمجيات إلنشاء وبيع وإدارة 

العمالت الرمزية أو عمل التطبيقات التي أساسها القوائم المتزايدة؛ البرمجيات 
 لالستخدام في المنصات المالية اإللكترونية؛ البرمجيات لمعالجة المدفوعات

اإللكترونية ولتحويل األموال إلى ومن االخرين؛ البرمجيات لتحويالت العمالت 

الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم 
المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة؛ 

رمجيات لالستخدام في إدارة وتطبيق العملة برمجيات منصات القوائم المتزايدة؛ الب

الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم 
المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وتعامالت العمالت الرمزية 

ائم المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات إلنشاء وإدارة منصات القو

المتزايدة لالستخدام في إدارة العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت 
المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية 

الرقمية وحسابات العمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ 

مشفرة والعمالت الرقمية؛ البرمجيات البرمجيات إلدارة حسابات العمالت ال
لالستخدام في المدفوعات والمشتريات واالستثمارات باستخدام العمالت الرقمية 

والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة 

واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت 
مزية لالستخدام؛ البرمجيات لالستخدام في تمكين التحويل اإللكتروني لألموال الر

إلى ومن اآلخرين؛ البرمجيات لالستخدام في إدارة تحويل العمالت الرقمية 

والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة 
عمالت الرمزية المشفرة والعمالت واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية وال

الرمزية لالستخدام إلى عمالت صلبة؛ البرمجيات لتطوير ونشر وإدارة تطبيقات 

البرمجيات ودمج تطبيقات البرمجيات للعمالت الرقمية والعمالت االفتراضية 
والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت 

الرقمية وحسابات العمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ الرمزية 

البرمجيات لالستخدام في تسهيل استخدام القوائم المتزايدة أو دفاتر األستاذ 
الموزعة من أجل تنفيذ وتسجيل التعامالت المالية، تحديدا:  التداوالت المالية التي 

ت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول تمت مع استخدام العملة الرقمية والعمال

الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت 
الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات واألجهزة لالستخدام في 

الت المشفرة تبادل العمالت إلكترونيًا للعملة الرقمية والعمالت االفتراضية والعم

واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية 
والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات لالستخدام 

كمنصة برمجة التطبيق )ايه بيه آي( من أجل تطوير وفحص ودمج تطبيقات 

ة الحاسوب للبحث عن العمالت الرقمية والعمالت برمجيات القوائم المتزايدة؛ أجهز
االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة والبحث عن 
األصول الرقمية؛ أجهزة العمالت الرمزية األمنية؛ محوالت العملة اإللكترونية؛ 

ا متعددة من البرمجيات، تحديدا:  المنصات المالية اإللكترونية التي تستوعب أنواعً 
الدفعات والمعامالت في هاتف محمول متكامل والمساعدات الرقمية الشخصية 

والبيئة المستندة إلى الشبكة؛ البرمجيات إلنشاء العمالت الرمزية التي يتم 

استخدامها لدفع ثمن المنتجات والخدمات والتي يمكن تداولها أو استبدالها بالقيمة 
في إدارة تحويل العملة الرقمية بشكل آمن والعمالت  النقدية؛ البرمجيات لالستخدام

االفتراضية والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول 

الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية 
العمالت لالستخدام إلى عمالت صلبة؛ البرمجيات إلدارة العمالت الرقمية، و

االفتراضية، والعمالت المشفرة واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول 

الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية 
لالستخدام  والمدفوعات وتحويالت األموال ونقل السلع؛ البرمجيات لتسهيل 

االلكترونية ونقل السلع وتحويل دفع الفواتير تحويالت األموال وتحويالت األموال 

وتحويل األموال بين األطراف؛ البرمجيات لالستخدام كواجهة برنامج تطبيقات )ايه 
بيه آي( والبرمجيات لالستخدام في تعريف أجهزة قطع الحاسوب؛ البرمجيات 

لالستخدام في التحقق من وصول المستخدم إلى الحواسيب وشبكات الحاسوب؛ 

جيات لالستخدام في تسهيل التعامالت اآلمنة؛ البرمجيات لالستخدام في البرم
الوصول إلى وقراءة وتتبع واستخدام تكنولوجيا القوائم المتزايدة؛ البرمجيات 

واألجهزة إلدارة معلومات الهوية وحقوق الوصول إلى موارد المعلومات 

شبكة وخدمات والتطبيقات ووظائف المصادقة؛ البرمجيات للتحقق من هوية ال
المصادقة واإلدارة ألغراض األمان؛ برمجيات المصادقة للتحكم في الوصول إلى 

أجهزة الحاسوب وشبكات الحاسوب واالتصاالت؛ بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع 

المشفرة مغناطيسيا؛ أجهزة التشفير؛ العمالت الرمزية األمنية؛ البرمجيات 
ة والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة المستخدمة في إصدار العمالت الرقمي

واألصول الرقمية والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية 
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to and from others; software for use in managing the 

conversion of digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens into 

hard currency; software for developing, deploying, and 

managing software applications, and integrating software 

applications for digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized asset, 

digital token, crypto token and utility token accounts; 

software for use in facilitating the use of a blockchain or 

distributed electronic ledger to execute and record financial 

transactions, namely, financial trades made with the use of 

digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 

blockchain assets, digitized assets, digital tokens, crypto 

tokens and utility tokens; software and hardware for use in 

electronically exchanging currency for digital currency, 

virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 

assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 

utility tokens; software for use as an application 

programming interface (API) for the development, testing, and 

integration of blockchain software applications; computer 

hardware for digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain asset, and digitized 

asset mining; security token hardware; electronic currency 

converters; software, namely, electronic financial platform 

that accommodates multiple types of payment and 

transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web-

based environment; software for creating tokens to be used 

to pay for products and services, and that may be traded or 

exchanged for cash value; software for use in securely 

managing the conversion of digital currency, virtual currency, 

cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 

assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens into 

hard currency; software for managing digital currency, virtual 

currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 

digitized asset, digital token, crypto token and utility token 

payments, money transfers, and commodity transfers; 

software for facilitating money transfers, electronic funds 

transfers, commodity transfers, bill payment remittance, and 

transferring funds between parties; software for use as an 

application program interface (API) software for use in 

computer hardware device identification; software for use in 

authenticating user access to computers and computer 

networks; software for use in facilitating secure transactions; 

software for use in accessing, reading, tracking, and using 

blockchain technology; software and hardware for managing 

identity information, access rights to information resources 

and applications and authentication functionality; software 

for network identification verification, authentication and 

management services for security purposes; authentication 

software for controlling access to and communications with 

computers and computer networks; magnetically encoded 

credit cards and payment cards; encryption devices; security 

tokens; software use in issuing digital currency, virtual 

currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 

digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 

والعمالت الرمزية المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام؛ البرمجيات لالستخدام في 
ل الرقمية تدقيق العمالت الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة واألصو

والقوائم المتزايدة واألصول الرقمية والعمالت الرمزية الرقمية والعمالت الرمزية 
 المشفرة والعمالت الرمزية لالستخدام.



98 

 

 

tokens; software use in auditing digital currency, virtual 

currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 

digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 

tokens 

Priority claim:  Claim Country: TM 

Claim No.: 20190018 
Claim Date: 16/01/2019 

 TMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 20190018رقم االدعاء: 
 16/01/2019تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer programs for database management; software for 
personal information management; database synchronization 

software for general use; software for accessing, browsing and 
searching online databases; application development software; 
downloadable computer software used in developing other 

software applications; computer software platforms, 
downloadable, for application development, deployment, 
access, and management; Computer software platforms, 

downloadable, for storing, managing, and sharing of electronic 
data and information; application software for mobile phones, 
portable media players, tablet computers, and handheld 

computers, namely, application hosting, access, sharing, and 
management. 

البرامج الحاسوبية إلدارة قواعد البيانات؛ البرمجيات إلدارة المعلومات الشخصية؛ برمجيات 
تزمين قاعدة البيانات لالستخدام العام؛ البرمجيات المستخدمة للوصول إلى قواعد البيانات 

لتطبيقات؛ البرمجيات الين( وتصفحها والبحث فيها؛ برمجيات تطوير ا-المباشرة )ان
الحاسوبية القابلة للتنزيل المستخدمة في تطوير تطبيقات البرمجيات األخرى؛ منصات 

البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتطوير التطبيقات والنشر والوصول واإلدارة؛ منصات 

وإدارتها  البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل  لتخزين البيانات والمعلومات اإللكترونية
ومشاركتها؛ البرمجيات الحاسوبية للهواتف النقالة ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة 

الحاسوب اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة باليد وتحديداً استضافة التطبيقات والوصول 

 والمشاركة واإلدارة.

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 77908 
Claim Date: 18/06/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 77908رقم االدعاء: 
 18/06/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

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 168199 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168199 الصنف 
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CLARIOS POWER SOLUTIONS 
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries; Galvanic batteries; Polymer lithium-ion batteries; Fuel 

cells ; Rechargeable batteries for electric vehicles; Parts and 
accessories for batteries; Battery chargers; Voltmeters for 
electric batteries for land, air and water vehicles; Battery 

monitors for land, air and water vehicles; Grids for batteries, 
namely , conductive grids for batteries; Component parts of 

batteries, namely, internal frames for the purpose of providing 

structural durability; Component parts of batteries , namely, vent 
caps; Industrial batteries; Downloadable mobile application 
software for use with battery monitoring, battery iagnostic, and d

battery safety devices to monitor the performance of a battery ;
Downloadable mobile application software for education 
relating to battery technology 

 بوليمر؛ خاليا الوقود؛ بطاريات قابلةالبطاريات؛ البطاريات الجلفانية؛ بطاريات أيون ليثيوم 

بالبطاريات؛ شواحن للمركبات الكهربائية؛ قطع الغيار والملحقات الخاصة إلعادة الشحن 
والمائية؛ للبطاريات الكهربائية للمركبات البرية، والجوية البطاريات؛ أجهزة قياس الفولطية 

والمائية؛ شبكات للبطاريات، وهي، شبكات شاشات البطاريات للمركبات البرية، والجوية 

الداخلية لغرض توفير المتانة للبطاريات؛ أجزاء مكونات البطاريات، وهي، اإلطارات ة موصل
برنامج تطبيق البطاريات، وهي أغطية التهوية؛ بطاريات صناعية؛ الهيكلية؛ أجزاء مكونات 

أجهزة مراقبة البطارية، وأجهزة تشخيص البطارية، هاتف محمول للتنزيل لالستخدام مع 

تطبيقات هاتف محمول قابل للتنزيل ة البطارية لمراقبة أداء البطارية؛ برامج وأجهزة سالم
 بتكنولوجيا البطارية.للتعليم المتعلق 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88317175 

Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88317175رقم االدعاء: 

 26/02/2019االدعاء:  تاريخ

  

Disclaimer: The registration of this trademark does not give its 

owner the exclusive rights to use the sentence POWER 
SOLUTIONS whenever appearing independently or separately 
from the mark 

 powerبها الحق المطلق باستخدام عبارة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحا

solutions اذا ما وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: تكنولوجي هولدينجز إل إل سيسي بي أس 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 
New York 10281 USA, P.O.Box: 841153, 
11184 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك، نيويورك 250
, 841153الواليات المتحدة األمريكيه  ، ص.ب:10281
11184 

 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 168017 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  168017 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software, mobile software, computer software and applications; 

computer programs; computer chatbot software for simulating 
conversations; communication software; programming 
software; platform software; assistive software; computer 

software platforms; internet messaging software; pre-recorded 
software; downloadable software applications; instant 
messaging software; communications server software; 

application server software; virtual assistant software; 
computer software applications, downloadable; computer 
software platforms, recorded or downloadable. 

المحمولة وبرمجيات وتطبيقات الحاسوب، برامج الحاسوب،  البرمجيات وبرمجيات الهواتف

برمجيات روبوتات المحادثة اآللية للحاسوب لمحاكاة المحادثات، برمجيات االتصاالت، 
برمجيات البرمجة، برمجيات المنصات، برمجيات المساعدة، منصات برمجيات الحاسوب، 

سبقا، تطبيقات البرمجيات القابلة الحاسوب المراسالت على اإلنترنت، البرمجيات المسجلة م

للتحميل، برمجيات المراسلة الفورية، برمجيات خادم االتصاالت، برمجيات خادم التطبيقات، 
برمجيات المساعد االفتراضي، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل، منصات برمجيات 

 الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل.

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd  

 اسم طالب التسجيل: م.م.المعلومات ذالرواد لنظم 

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, 921100ص.ب: عمان، األردن 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168308 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168308 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software, mobile software, computer software and applications; 

computer programs; computer chatbot software for simulating 
conversations; communication software; programming 
software; platform software; assistive software; computer 

software platforms; internet messaging software; pre-recorded 
software; downloadable software applications; instant 
messaging software; communications server software; 

application server software; virtual assistant software; 
computer software applications, downloadable; computer 
software platforms, recorded or downloadable. 

البرمجيات وبرمجيات الهواتف المحمولة وبرمجيات وتطبيقات الحاسوب، برامج الحاسوب، 

تصاالت، برمجيات روبوتات المحادثة اآللية للحاسوب لمحاكاة المحادثات، برمجيات اال
برمجيات البرمجة، برمجيات المنصات، برمجيات المساعدة، منصات برمجيات الحاسوب، 

الحاسوب المراسالت على اإلنترنت، البرمجيات المسجلة مسبقا، تطبيقات البرمجيات القابلة 

للتحميل، برمجيات المراسلة الفورية، برمجيات خادم االتصاالت، برمجيات خادم التطبيقات، 
ت المساعد االفتراضي، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل، منصات برمجيات برمجيا

 الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل.

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd 

 اسم طالب التسجيل: الرواد لنظم المعلومات 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, 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,  

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167729 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 167729 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software, mobile software, computer software and applications; 

computer programs; computer chatbot software for simulating 
conversations; communication software; programming 
software; platform software; assistive software; computer 

software platforms; internet messaging software; pre-recorded 
software; downloadable software applications; instant 
messaging software; communications server software; 

application server software; virtual assistant software; 
computer software applications, downloadable; computer 
software platforms, recorded or downloadable. 

المحمولة وبرمجيات وتطبيقات الحاسوب، برامج الحاسوب،  البرمجيات وبرمجيات الهواتف

برمجيات روبوتات المحادثة اآللية للحاسوب لمحاكاة المحادثات، برمجيات االتصاالت، 
برمجيات البرمجة، برمجيات المنصات، برمجيات المساعدة، منصات برمجيات الحاسوب، 

سبقا، تطبيقات البرمجيات القابلة الحاسوب المراسالت على اإلنترنت، البرمجيات المسجلة م

للتحميل، برمجيات المراسلة الفورية، برمجيات خادم االتصاالت، برمجيات خادم التطبيقات، 
برمجيات المساعد االفتراضي، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل، منصات برمجيات 

 الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل.

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd 

 اسم طالب التسجيل: الرواد لنظم المعلومات 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, 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,  

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168306 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168306 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; computer hardware; wearable computer hardware; 

handheld computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile telephones; 

smart phones; 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 digital electronic devices capable of providing access 

to the internet, for sending, receiving and storing of telephone 

calls, electronic mail, and other digital data; smart watches; 

wearable activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer software; 

computer software for setting up, configuring, operating or 

controlling mobile devices, mobile telephones, wearable 

devices, computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; application 

development software; computer software used in developing 

other software applications; 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, smart watches, smart glasses, 

earphones, headphones, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, mobile 

telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart 

glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players 

and recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring 

apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure 

measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets for use with 

computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب 
المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت 

السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة 
تويات الصوتية االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور والمح

ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة 

الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل 
ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من 

مية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول البيانات الرقمية؛ األجهزة الرق

الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 
االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة 

النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب 

ترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او االلك
تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة 

للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول 

ر التطبيقات؛ وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوي
البرمجيات الحاسوبية التي تستخدم في تطوير غيرها من تطبيقات البرمجيات؛ 
برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات 

ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية 
لحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية ل

االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية  وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة 

ة القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف للبس؛ األجهزة الطرفي

النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة 
التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس 

التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 

فة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات المسا
مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية 

الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

 واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة
التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات 

الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 

البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات 
لة واألجهزة للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقا

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ 
لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات 

سجيل ونسخ الصوت؛ ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة ت

مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم 
واستقبال الصوت؛ أجهزة الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 

والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة 

علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ 
أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

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 168180 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168180 الصنف 
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and audio and video players and recorders; smart glasses; 3D 

spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 

glass; optical goods; optical apparatus and instruments; 

cameras; flashes for cameras; display screens for computers, 

mobile telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, 

and audio and video players and recorders; 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 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; global 

positioning systems (GPS devices); navigational instruments; 

remote controls for controlling computers, mobile telephones, 

mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre systems, and 

entertainment systems; wearable devices for controlling 

computers, mobile telephones, mobile electronic devices, 

wearable electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems; 

data storage apparatus; computer chips; encoded credit cards 

and card readers; electronic payment and point of transaction 

terminals; encoded credit cards and card readers; electronic 

payment and point of transaction terminals; batteries; battery 

chargers; electrical and electronic connectors, couplers, wires, 

cables, chargers, docks, docking stations, and adapters for use 

with all of the aforesaid goods; interfaces for computers, 

computer peripherals, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, set top boxes, and audio 

and video players and recorders; protective films adapted for 

computer screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and 

lanyards for computers, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, 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; electrically 

heated socks; electronic voice command and recognition 

المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات 

ات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة الذكية والنظار
التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب 

ة والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابل
للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض 

السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح 
جهزة الطرفية الحاسوب؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األ

المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة 

وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط 
المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 

د وصل األجهزة ومحطات االرساء واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومسان

والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة؛ 
واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 

النقالة واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 

لذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت والساعات ا
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات 

الحاسوب؛ االغطية الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة 

الة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية النق
واالجهزة 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؛ 
لكترونية؛ األجهزة المعدة األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات اال

لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع 

النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات 

؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ قياس الوزن؛ المقاييس

الرقاقات ]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ 
الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء 

]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ 

الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة  مانعات
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ 

الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 

م مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحك
بها عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى كهربائيًا؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم 
الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية 

االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  اجهزة 
اشات وأجهزة استشعار تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  ش

واجهزة تحكم ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم 

الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في 
اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار 

زة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف وأجهزة استشعار ألجه

عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ 
الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية ألبواب المرآب ؛ 

 انظمة امن ومراقبة المباني السكنية.
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apparatus for controlling the operations of consumer 

electronics devices and residential systems; personal digital 

assistants; heat regulating apparatus; thermostats; 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; electric and electronic locks and 

latches for doors and windows; electric and electronic controls 

for garage doors; residential security and surveillance systems, 

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 78220 
Claim Date: 18/07/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 78220رقم االدعاء: 
 18/07/2019تاريخ االدعاء: 
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  ENERGY VAULT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electricity storage devices for power grids and power plants, 

namely, gravity-based utility-scale power storage facilities 
consisting of cranes, generators, and cement blocks 

أجهزة تخزين الكهرباء لشبكات الطاقة ومحطات الطاقة، تحديدا:  مرافق تخزين الطاقة على 

 دام القائم على الجاذبية التي تتكون من الرافعات والمولدات والكتل االسمنتيةأساس االستخ

 

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: Energy Vault, Inc. اسم طالب التسجيل: .انيرجي فولت، 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 130 West Union Street, Pasadena, CA 

91103,  USA 

،  91103ويست يونيون ستريت، باسادينا، سي ايه  130

 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 168161 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168161 الصنف 
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  MPX MODULE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer hardware, computer peripheral devices, graphics 

accelerators, and graphics processor units. 

 ملحقة بالحاسوب؛ المسرعات البيانية؛ وحدات المعالج البياني.العتاد الحاسوبي؛ أجهزة 

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

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 168209 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168209 الصنف 
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   MPX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer hardware, computer peripheral devices, graphics 

accelerators, and graphics processor units. 

 بالحاسوب؛ المسرعات البيانية؛ وحدات المعالج البياني.العتاد الحاسوبي؛ أجهزة ملحقة 

 

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

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 168204 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168204 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electric sockets  ;protective films adapted for smartphones ; 
battery chargers; data processing apparatus; encoded magnetic 
cards ;couplers [data processing equipment ]; wearable activity 

trackers ; covers for smartphones ; audio- and video-receivers 
;cases for smartphones ; cabinets for loudspeakers ; 

headphones ; smartphones ; connections for electric lines 

;batt eries ; electric charging stations for electric vehicles ; 
electric cables ; light-emitting diodes [LED] ;batteries, electric, 

for vehicles   ;electrical adapters ; Smartwatches  ;mobile 

phones 

أجهزة معالجة  المقابس الكهربائية ؛ افالم واقية معدة للهواتف الذكية  ؛ شواحن البطارية ؛
المغناطيسية المشفرة ؛ مقرنات ) معدات معالجة البيانات ( ؛ اجهزة تتبع  البيانات ؛ البطاقات 

الهواتف الذكية ؛ أجهزة استقبال الصوت والفيديو ؛ الحركات يمكن ارتداؤها  ؛ أغطية 

ذكية ؛ الرأس ؛ الهواتف الحامالت الهواتف الذكية ؛ خزانات مكبرات الصوت ؛ سماعات 
وصالت األسالك الكهربائية ؛ البطاريات ؛ اجهزة  كهربائية مخصصة لشحن السيارات 

الكهربائية ؛ الوصالت الكهربائية ؛ اجهزة ثنائية باعثة للضوء) ال ايه دي (  ؛ بطاريات 

 المحوالت  الكهربائية ؛ الساعات الذكية ؛ األجهزة الخلوية . السيارات الكهربائية ؛ 

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Riversong Technology 
(Shenzhen) Co.,  Limited  

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد                 .كو )شينزهين  (ريفرسونغ تيكنولوجي 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 201, Building A, No.1, Qianwanyilu, 
QianhaiShengang Cooperation Zone, 

Shenzhen, China, P.O.Box :  

،   كويانوانيلو ، كينهاي  1ار ام ، بيلدينغ ، ايه، نمبر  
   شينجانج  كوبريشن زون، 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 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168176 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168176 الصنف 
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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; 
Digital signage display panels; LED modules. 

الهواتف الذكية؛ أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ شاشات الحاسوب؛ الحواسيب الشخصية 
الصغيرة المحمولة؛ الحواسيب القابلة للتحويل؛ أجهزة الحاسوب؛ الحساسات؛ أجهزة 

التسجيل أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ برمجيات التطبيقات؛ الحواسيب اللوحية 
زة استقبال اإلشارات؛ أجهزة العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية العاملة باللمس؛ أجه

الباعثة للضوء؛ شاشات العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ لوحات 

العرض العاملة بنظام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ لوحات العرض العاملة بنظام 
ة للضوء؛ لوحات العرض اإللكترونية؛ لوحات عرض الصمامات الثنائية العضوية الباعث

 لالفتات الرقمية؛ وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء.

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 168139 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168139 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Protection devices for personal use against accidents; clothing for 

protection against accidents, irradiation and fire; accumulators, 
electric, for vehicles; whistle alarms; acoustic alarms; amplifiers; 
amplifying tubes; antennas; anti-interference devices [electricity]; 

transformers [electricity]; lenses for astrophotography; thermionic 
tubes; comparators; fire alarms; protective suits for aviators; life-
saving rafts; tape recorders; sound recording carriers; 

commutators; marine compasses; eyepieces; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; converters, electric; 
objectives [lenses] [optics]; diving suits; electric apparatus for 

commutation; switches, electric; current rectifiers; metal detectors 
for industrial or military purposes; sonars; detectors; distance 
measuring apparatus; loudspeakers; distance recording apparatus; 

range finders; distribution consoles [electricity]; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; control panels [electricity]; 
transmitters of electronic signals; transmitting sets 

[telecommunication]; high-frequency apparatus; radios; gas testing 
instruments; audio- and video-receivers; life saving apparatus and 
equipment; data processing apparatus; intercommunication 

apparatus; lasers, not for medical purposes; optical lenses; 
eyewear; periscopes; computer memory devices; meteorological 
instruments; precision measuring apparatus; microphones; mirrors 

[optics]; breathing apparatus for underwater swimming; nautical 
apparatus and instruments; navigational instruments; observation 
instruments; optical apparatus and instruments; computers; 

computer programs, recorded; signalling panels, luminous or 
mechanical; radiotelephony sets; radiotelegraphy sets; radar 
apparatus; vehicle radios; protection devices against X-rays, not for 

medical purposes; telephone apparatus; probes for scientific 
purposes; satellites for scientific purposes; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; sound transmitting 

apparatus; sound recording apparatus; sound reproduction 
apparatus; sounding apparatus and machines; remote control 
apparatus; masts for wireless aerials; telephone transmitters; 

telerupters; transmitters [telecommunication]; telescopic sights for 
firearms; anti-theft warning apparatus; life buoys; signalling buoys; 
marking buoys; computer keyboards; integrated circuits; semi-

conductors; chips [integrated circuits]; life jackets; bullet-proof 
waistcoats; wafers for integrated circuits; computer operating 
programs, recorded; computer peripheral devices; computer 

software, recorded; acoustic couplers; couplers [data processing 
equipment]; encoded magnetic cards; interfaces for computers; 
microprocessors; monitors [computer hardware]; monitors 

[computer programs]; mouse [computer peripheral]; processors 
[central processing units]; readers [data processing equipment]; 
scanners [data processing equipment]; transistors [electronic]; 

لالستخدام الشخصي ضد الحوادث، مالبس للحماية من الحوادث و أجهزة حماية 

والتعرض لإلشعاع والحرائق، مراكم كهربائية للمركبات، أجهزة تنبيه بصفارة، منبهات 
سمعية ]صوت[، مكبرات، أنابيب تضخيم، هوائيات، أجهزة مانعة للتداخل ]كهرباء[، 

ي، أنابيب أيونية حرارية، دارات محوالت ]كهرباء[، عدسات للتصوير الفوتوغرافي الفلك

المقارنة، أجهزة إنذار الحريق، بدالت واقية لقائدي الطائرات، طوافات النجاة، أجهزة 
تسجيل على الشرائط، حامالت تسجيل الصوت، عاكسات التيار الكهربائي، بوصلة 

مالحية، عدسات المجهر، أجهزة مراقبة و غير تلك لألغراض الطبية، محوالت 

ة، العدسات الشيئية ]بصريات[، بدالت غطس، أجهزة كهربائية لعكس التيار كهربائي
الكهربائي، المفاتيح الكهربائية، مقومات التيار، أجهزة الكشف عن المعادن لألغراض 

الصناعية أو العسكرية، أجهزة السونار، أجهزة كشف، أجهزة قياس المسافات، مكبرات 

تعيين المدى، نضد تحكم في التوزيع الصوت، أجهزة تسجيل المسافات، أجهزة 
]كهرباء[، أجهزة قياس، أجهزة قياس كهربائية، لوحات تحكم ]كهرباء[، أجهزة إرسال 

اإلشارات اإللكترونية، عدد إرسال ]لالتصاالت عن بعد[، أجهزة عالية التردد، أجهزة 

اإلنقاذ،  بصرية، أجهزة ومعدات -الراديو، أدوات اختبار الغاز، أجهزة استقبال صوتية
أجهزة معالجة البيانات، أجهزة اتصال بيني، أجهزة ليزر لغير األغراض الطبية، 

العدسات البصرية، النظارات، أجهزة البيريسكوب ]مناظير أفقية[، ذاكرات أجهزة 

الكمبيوتر، معدات الرصد الجوى، أجهزة قياس دقيقة، ميكروفونات، مرايا ]بصريات[، 
لماء، أجهزة ومعدات بحرية، معدات مالحية، معدات رصد، أجهزة تنفس للسباحة تحت ا

أجهزة ومعدات بصرية، أجهزة كمبيوتر، برامج كمبيوتر مسجلة، لوحات إشارة ضوئية 

أو ميكانيكية، أجهزة الهاتف الالسلكية، أجهزة البرق الالسلكي، أجهزة الرادار، أجهزة 
ية لغير األغراض الطبية، أجهزة المذياع في المركبات، أجهزة للحماية من األشعة السين

الهاتف، مجسات لألغراض العلمية، أقمار صناعية لألغراض العلمية، أجهزة 

كهروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، أجهزة إرسال الصوت، أجهزة تسجيل 
الصوت، أجهزة نسخ الصوت، أجهزة وآالت صوتية، أجهزة التحكم عن بعد، صواري 

، مرسالت الهاتف، أجهزة للفصل عن بعد، أجهزة إرسال للهوائيات الالسلكية

]لالتصاالت عن بعد[، تلسكوب تحديد الهدف لألسلحة النارية، أجهزة تحذير من السرقة، 
عوامات إنقاذ، عوامات إرشادية، عوامات لالستدالل، لوحات مفاتيح الكمبيوتر، دوائر 

ات نجاة، صديريات ضد متكاملة، أشباه موصالت، رقاقات ]دوائر متكاملة[، ستر

الرصاص، رقاقات للدوائر المتكاملة، برامج تشغيل الكمبيوتر و مسجلة، أجهزة طرفية 
للكمبيوتر، برمجيات الكمبيوتر ]مسجلة[، قارنات سمعية، قارنات ]أجهزة لمعالجة 

البيانات[، بطاقات مغناطيسية مشفرة، أسطح بينية ألجهزة الكمبيوتر، أجهزة معالجة 

اشات ]عتاد الكمبيوتر[، شاشات ]برامج الكمبيوتر[، فأرة )أجهزة طرفية دقيقة، ش
للكمبيوتر(، معالجات ]وحدات معالجة المركزية[، أجهزة قارئة ]أجهزة معالجة 

البيانات[، ماسحات ضوئية ]معدات معالجة البيانات[، ترانزيستور  ]إلكتروني[، 

ية للحماية من الحوادث والتعرض كاميرات التسجيل، كمبيوترات على شكل مفكرات، أحذ
لألشعة والحرائق، شاشات الفيديو، منشورات إلكترونية و قابلة للتنزيل، برامج 

الكمبيوتر قابلة للتحميل، أجهزة مالحية للمركبات ]كمبيوتر على متن المركبات[، هاتف 

اديو السلكي، أجهزة تعيين العمق البحري، أجهزة المالحة باألقمار الصناعية، جهاز ر
مرسل ومستقبل )واكي توكي(، أطقم من دون الحاجة لليدين للهواتف، أجهزة مرسلة 

مستجيبة، لوحات الدوائر المطبوعة، أنظمة تحديد المواقع، تطبيقات برمجيات الكمبيوتر 

قابلة للتحميل، كمبيوتر لوحي، نظارات ثالثية األبعاد، مالبس مضادة للرصاص، 
تحديد الهدف لألسلحة النارية، أعمدة التوجيه لالستخدام  هاردووير الكمبيوتر، تلسكوب

مع أجهزة الكمبيوتر و غير تلك أللعاب الفيديو، إشارات أمنية )أجهزة تشفير(، كاميرات 

التصوير الحراري، محطات الطقس الرقمية، شاشات عرض رقمية إلكترونية، روبوتات 
ة أو قابلة للتحميل، مقاييس كاشفة المراقبة األمنية، منصات برمجيات الكمبيوتر و مسجل

 لالقمار الصناعية، كمبيوترات قابلة لإلرتداء.

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168343 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168343 الصنف 



113 

 

 

camcorders; notebook computers; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; video screens; electronic 

publications, downloadable; computer programs, downloadable; 
navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; cordless 
telephones; marine depth finders; satellite navigational apparatus; 

walkie-talkies; hands-free kits for telephones; transponders; printed 
circuit boards; Global Positioning System [GPS] apparatus; 
computer software applications, downloadable; tablet computers; 

3D spectacles; bullet-proof clothing; computer hardware; telescopic 
sights for artillery; joysticks for use with computers, other than for 
video games; security tokens [encryption devices]; thermal imaging 

cameras; digital weather stations; electronic numeric displays; 
security surveillance robots; computer software platforms, 
recorded or downloadable; satellite finder meters; wearable 

computers. 

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 

Claim Date: 22/03/2019 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيض 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; computer hardware; wearable computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; mobile telephones; 
smart phones; smart watches; computer chips. 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ 
 الحواسيب اللوحية؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ الساعات الذكية؛ شرائح الحاسوب.

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-272 
Claim Date: 12/04/2019 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 272-2019رقم االدعاء: 

 12/04/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

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 168189 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168189 الصنف 



115 

 

 

  

  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; computer hardware; wearable computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile telephones; smart 
phones; 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 digital electronic devices capable 
of providing access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and other digital data; 
smart watches; wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, configuring, operating 
or controlling mobile devices, mobile telephones, wearable 
devices, computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 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, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, set top boxes, 

and audio and video players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with computers, mobile 
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart 
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players 
and recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring 
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for use with 
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart glasses; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and instruments; 
cameras; flashes for cameras; display screens for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, televisions, and audio and 
video players and recorders; 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 amplifiers and receivers; motor 
vehicle audio apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; televisions; 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة 
باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية 

والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة االتصاالت الالسلكية 
تويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات لنقل الصوت والبيانات والصور والمح

الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة 

باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات 
مية الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرق

االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم 

وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ 
الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات 

ترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من قياس[؛ قارئات الكتب االلك

اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة 
القابلة للبس والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول 

ر التطبيقات؛ برمجيات وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوي

العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط 
المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ 

األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 

رونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية  وسماعات االذن االلكت
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة 

الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها 

ترونية النقالة والساعات الذكية مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللك
والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 
والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ 

أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ 
عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية  شاشات مراقبة وشاشات

الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة 

االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
الثالثية االبعاد؛ ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات 

النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات 

البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض 
للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

ساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت القابلة للبس وال

وسجالت الصوت والفيديو؛ 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؛ أجهزة صوتية خاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 
والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة 
التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ 

األنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة ب
األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 

الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت 
أجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ و

األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
جهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأ

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

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 168193 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168193 الصنف 
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television receivers and monitors; set top boxes; radios; radio 
transmitters and receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart 
glasses, audio and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and entertainment 

systems; wearable devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio and video players 
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; encoded credit cards and card readers; 
electronic payment and point of transaction terminals; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment and point of 
transaction terminals; batteries; battery chargers; electrical and 

electronic connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, and adapters for use with all of the aforesaid 
goods; interfaces for computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; protective films 
adapted for computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, 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; electrically heated socks; electronic voice 
command and recognition apparatus for controlling the 
operations of consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat regulating apparatus; 
thermostats; 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; electric and electronic locks and 

latches for doors and windows; electric and electronic controls 
for garage doors; residential security and surveillance systems 

التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين 
البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة 

مان المشفرة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئت
وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط 

المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك 

والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات 
ا مع كافة المنتجات السابقة؛ واجهات بينية الكهربائية واإللكترونية الستخدامه

للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
 والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت
والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية 

والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 
واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات 

ماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت الذكية والنظارات الذكية وس

ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة 
بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ 

ألجهزة التي األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات ل

تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات 

قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات 

ة[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ ]الشرائح السيليكوني
أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت 
الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل 

راض الصناعية؛ أجهزة الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغ
ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ 

صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة 

للنقل المتحكم بها عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى كهربائيًا؛ األجهزة اإللكترونية ذات 
م الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية التحك

االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  اجهزة تنظيم 

الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم 
هوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والت

منظمات الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ 

الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة 
 اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد

الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة 

 تحكم كهربائية والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية.

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-551 
Claim Date: 23/07/2019 

 LIية: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولو
 551-2019رقم االدعاء: 

 23/07/2019تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

contact lenses. العدسات الالصقة 

 

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Bausch Health Ireland 
Limited 

التسجيل:اسم طالب  بوش هيلث ايرالند ليمتد  

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3013 Lake Drive, Citywest Business 
Campus, Dublin 24,  Ireland 

، 24سيتيويست بيزنيس كامبوس، دبلن ليك درايف،  3013
 ايرلندا

 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 168117 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168117 الصنف 
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SLOFIE 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Solar panels for the production of electricity; solar wafers; solar 

batteries; 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 use in reviewing, storing, 

organizing, and playing audio and video content; computer 
software for use in organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and reviewing 

audio, video, images and other multimedia content on digital 
electronic devices; application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, video and 

multimedia content; downloadable webcasts and podcasts 
featuring audio, video, and other downloadable multimedia 
broadcasts in the fields of music, television, film, books, news, 

concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; downloadable 
digital audio, video, and multimedia files and recordings 

featuring music, television, films, books, news, concerts, radio, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
education programs; 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 

الحواسيب؛ العتاد ألواح شمسية النتاج الكهرباء؛ رقاقات شمسية؛ بطاريات شمسية؛ 

الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة 
باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة 

يو االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيد

وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال  الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد 
التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة 

رقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم ال
وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ 

لة النظارات الذكية؛ الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصو

]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية 
المعدة إلعادة عرض وتخزين وتنظيم وتشغيل المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو؛ 

البرمجيات الحاسوبية المعدة لتنظيم ونقل وتحرير ونسخ ومعالجة وتدفق وتشغيل وإعادة 

تية ومحتويات الفيديو والصور والمحتويات األخرى ذات الوسائط عرض المحتويات الصو
المتعددة على األجهزة اإللكترونية الرقمية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب 

الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة 

وتوزيع البيانات والمعلومات على االنترنت  المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ ملفات لبث
)الويبكاست( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( القابلة للتنزيل 
والتي تتضمن محتويات صوتية ومحتويات فيديو وملفات البث )البرودكاست( ذات الوسائط 

از واألفالم والكتب واألخبار والحفالت المتعددة القابلة للتنزيل في مجاالت الموسيقى والتلف
الموسيقية والراديو والرياضة واأللعاب والفعاليات الثقافية والبرامج الترفيهية والتربوية؛ 
ملفات المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتسجيالت الرقمية 

سيقى والتلفاز واألفالم والكتب والقابلة للتنزيل التي تتضمن محتويات في مجاالت المو
واألخبار والحفالت الموسيقية والراديو والرياضة واأللعاب والفعاليات الثقافية والبرامج 
الترفيهية والتربوية؛  األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب 

ترونية القابلة للبس والساعات والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلك
الذكية والنظارات الذكية  وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع 

والنظارات الذكية  الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية
والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول 

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة المطابقة والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس 

التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات 
زة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجهزة الخطى؛ أجه

عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية 

واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 
ل ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخو

عرض والنظارات الواقية وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز 

واالفتراضي؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ 
الكاميرات؛ فالشات  زجاج البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛

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؛ أجهزة صوتية 

مركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ خاصة بال
الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة 

الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ واجهات بينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على 
زة بمحركات وتحديداً لوحات التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة متن المركبات المجه

وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن بعد ومحطات اإلرساء وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة 

التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات 
ات ]مجهزة بحواسيب على متنها[؛ أجهزة تحّكم للتحكم المالحية؛ أجهزة المالحة للمركب

بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

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 168195 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168195 الصنف 
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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 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 
telephones, 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 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت 
خول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الد

وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم 
بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية 

ت والفيديو وأجهزة التلفزيون وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصو

وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية 
وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن 

وصل البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند 

األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع الحواسيب 
والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف 

ية النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذك

والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ واجهات بينية للحواسيب 

والشاشات الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

ساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت القابلة للبس وال
ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات 
الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية 

واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 
القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس 

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية الخارجية 

حواسيب والهواتف النقالة واألجهزة والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق لل
االلكترونية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ 

ألطواق اإللكترونية قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ ا
لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل 

النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت 

ز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائ
وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات 

]الشرائح السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛  الشاشات الفلورية؛ أجهزة 

كهربائية للتحكم التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت ال
عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ 

األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور 

ار الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسو
 المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 78584 

Claim Date: 05/09/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 78584رقم االدعاء: 

 05/09/2019تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

3D spectacles; IPTV set-top box; LCD TV; PDP TV; TV monitors; 

TV remote controls; TV set-top boxes; speakers for TV; digital 
TV set-top box; superslim TV; software for smart TV 
(application); super flat TV; apparatus for the recording; 

transmission and reproduction of sound and images; portable 
media players; car televisions; television for kitchen; 
televisions; television receivers [TV sets]; television apparatus; 

plasma televisions; computers; communications computers; 
portable computers; cell phones. 

(، أجهزة استقبال )كابل( لتلفزيونات بروتوكول اإلنترنت 3Dنظارات ثالثية األبعاد )

(IPTV،عرض محتوى تلفازي من خالل اإلنترنت /)  تلفزيونات بشاشات الكريستال السائل
(LCD( تلفزيونات بشاشات عرض بالزما ،)PDP شاشات تلفزيونات، أجهزة التحكم عن ،)

بعد للتلفزيونات، أجهزة استقبال )كابل( للتلفزيونات، مكبرات الصوت للتلفزيونات، أجهزة 

ة وعالية الوضوح، استقبال )كابل( للتلفزيونات الرقمية، تلفزيونات بشاشة رفيعة للغاي
برمجيات للتلفزيونات الذكية )تطبيقات(، تلفزيونات بشاشة مسطحة للغاية وعالية الوضوح، 

أجهزة لتسجيل ونقل واستنساخ )إعادة إنتاج( الصوت والصور، مشغالت الوسائط المحمولة، 

ية ]أجهزة تلفزيونات للسيارات، تلفزيونات للمطابخ، التلفزيونات، أجهزة االستقبال التلفزيون
للتلفزيونات[، أجهزة التلفزيونات، تلفزيونات بالزما، أجهزة الحاسوب، أجهزة الحاسوب 

 لالتصاالت )التواصل(، أجهزة الحاسوب المحمولة، الهواتف الخليوية.

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: WINIADIMCHAE Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.وينياديمتشاي كو 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 110, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsan-

gu, Gwangju, Republic of Korea 

غو، غوانغجو، -رو، غوانغسان-بيون 9، هانامساندان 110

 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 168318 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168318 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, photographic, optical, surveying, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, adjusting, 
or controlling electricity; electricity conduits and equipment for 

conducting electricity (wires, cables); electrical collectors; 
electricity measuring instruments; gasometers (measuring 
instruments); apparatus and instruments for monitoring, 

measuring and managing energy; device control and 
management devices for the production of energy; energy 
regulators; batteries and cells; chargers for batteries and cells; 

solar apparatus and installations for the production of 
electricity; photovoltaic cells and modules; solar panels; 
accumulators for photovoltaic power; safety and automation 

apparatus for buildings and private houses; servers for home 
automation; frequency changers, voltage converters; fuel 
dispensers for service stations; electric accumulators and 

apparatus for recharging electric accumulators; charging 
stations for electric vehicles; protective and safety equipment 
and clothing;  warning triangles for breakdown vehicles; 

spectacles and spectacle cases; loudspeakers; data processing 
equipment; software and mobile applications; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; apparatus and software 

for testing and analysing petroleum and chemical products; 
electronic and magnetic cards; transmitters, cards and badges 
allowing access to road or motorway networks. 

ي والبصرية والمساحية وللوزن والقياس األجهزة واألدوات العلمية وللتصوير الفوتوغراف
وإرسال االشارات وأجهزة وأدوات الفحص )اإلشراف( والتعليم؛ أجهزة ومعّدات توصيل  أو 

توزيع أو التحويل أو التجميع أو التعديل أو التحكم بالكهرباء؛ القنوات للكهرباء والمعدات 
أجهزة قياس الكهرباء؛ مقاييس لتوصيل الكهرباء )أسالك، كابالت(؛ المجمعات الكهربائية؛ 

الغازات )أدوات قياس(؛ األجهزة واألدوات لمراقبة وقياس والتنظيم للطاقة؛ أجهزة التحكم 

واإلدارة ألجهزة إنتاج الطاقة؛ منظمات الطاقة؛ البطاريات والخاليا؛ الشواحن للبطاريات 
والوحدات الفولتية الضوئية والخاليا؛ األجهزة والتجهيزات الشمسية إلنتاج الكهرباء؛ الخاليا 

؛ االلواح الشمسية؛ مجمعات الطاقة الضوئية الفولتية؛ أجهزة السالمة واألتمتة للمباني 

والمنازل الخاصة؛ الخوادم ألتمتة المنازل؛ مغيرات التردد، محوالت الفولطية؛ موزعات 
اكمات الكهربائية؛ الوقود لمحطات البنزين؛ المراكمات الكهربائية واألجهزة إلعادة شحن المر

محطات الشحن للمركبات الكهربائية؛ معدات ومالبس الوقاية والسالمة؛ مثلثات التحذير عند 

تعطل المركبات؛ النظارات وحافظات النظارات؛ السماعات؛ معدات معالجة البيانات؛ 
البرمجيات وتطبيقات األجهزة النقالة؛ أجهزة التشخيص لغير الغايات الطبية؛ األجهزة 

البرمجيات الختبار وتحليل المنتجات البترولية والكيماوية؛ البطاقات اإللكترونية و

والمغناطيسية؛ أجهزة اإلرسال، البطاقات والشارات التي تسمح بالدخول إلى شبكات الطرق أو 
 الطرق السريعة.

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  2

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 168151 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168151 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Audio and video recordings; downloadable publications; 

software applications; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound or images; audio and video 
recordings featuring children's education and entertainment; 

computer game software; interactive multimedia software 
featuring children's education and entertainment; downloadable 
electronic publications in the nature of books, periodicals, 

booklets, resource guides, and instructional and teaching 
materials in the field of children's education and entertainment; 
downloadable mobile application for accessing multimedia 

content and games in the field of children's education and 
entertainment; downloadable multimedia content, namely, 
images, music, screensavers, wallpapers, audio and video 

recordings, and ring tones for mobile phones in the field of 
children's education and entertainment; computers; computer 
peripherals; calculators; radios; wireless communication 

devices for voice, data or image transmission. 

صوت والفيديو، منشورات قابلة للتحميل، تطبيقات برمجيات، أجهزة لتسجيل ونقل تسجيالت ال

)بث( واستنساخ )إعادة انتاج( الصوت أو الصور، تسجيالت صوتية ومرئية تضم تعليم 
األطفال وترفيههم، برمجيات ألعاب الحاسوب، برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية التي تضم 

المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل على طبيعة الكتب والدوريات تعليم األطفال وترفيههم، 

والكتيبات وأدلة الموارد والمواد التعليمية والتدريسية في مجال تعليم األطفال وترفيههم، 
تطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتحميل للوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب 

ترفيههم، محتوى الوسائط المتعددة القابل للتحميل وبالتحديد الصور في مجال تعليم األطفال و

والموسيقى وشاشات التوقف والخلفيات وتسجيالت الصوت والفيديو ونغمات الرنين للهواتف 
المحمولة في مجال تعليم األطفال وترفيههم، أجهزة الحاسوب، أجهزة الحاسوب الطرفية، 

زة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت أو البيانات أو اآلالت الحاسبة، أجهزة الراديو، أجه

 الصور.

 

Date of 30/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop اسم طالب التسجيل: سيسامي وركشوب 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address One Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023ون لينكولن بالزا، نيويورك، إن واي 

 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street,  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168326 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168326 الصنف 
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AHLAN SIMSIM 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Audio and video recordings; downloadable publications; 
software applications; apparatus for recording, transmission 

and reproduction of sound or images; audio and video 
recordings featuring children's education and entertainment; 
computer game software; interactive multimedia software 

featuring children's education and entertainment; downloadable 
electronic publications in the nature of books, periodicals, 
booklets, resource guides, and instructional and teaching 

materials in the field of children's education and entertainment; 
downloadable mobile application for accessing multimedia 
content and games in the field of children's education and 

entertainment; downloadable multimedia content, namely, 
images, music, screensavers, wallpapers, audio and video 
recordings, and ring tones for mobile phones in the field of 

children's education and entertainment; computers; computer 
peripherals; calculators; radios; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission. 

تسجيالت الصوت والفيديو، منشورات قابلة للتحميل، تطبيقات برمجيات، أجهزة لتسجيل ونقل 
نساخ )إعادة انتاج( الصوت أو الصور، تسجيالت صوتية ومرئية تضم تعليم )بث( واست

األطفال وترفيههم، برمجيات ألعاب الحاسوب، برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية التي تضم 
تعليم األطفال وترفيههم، المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل على طبيعة الكتب والدوريات 

لموارد والمواد التعليمية والتدريسية في مجال تعليم األطفال وترفيههم، والكتيبات وأدلة ا

تطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتحميل للوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب 
في مجال تعليم األطفال وترفيههم، محتوى الوسائط المتعددة القابل للتحميل وبالتحديد الصور 

لتوقف والخلفيات وتسجيالت الصوت والفيديو ونغمات الرنين للهواتف والموسيقى وشاشات ا

المحمولة في مجال تعليم األطفال وترفيههم، أجهزة الحاسوب، أجهزة الحاسوب الطرفية، 
اآلالت الحاسبة، أجهزة الراديو، أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت أو البيانات أو 

 الصور.

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop اسم طالب التسجيل: سيسامي وركشوب 

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 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023ون لينكولن بالزا، نيويورك، إن واي 

 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street,  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168321 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168321 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antireflection coated eyeglasses; Cases for children's eye 
glasses; Cases for eyeglasses and sunglasses; Cases for 

spectacles, for pince-nez; Chains for eyeglasses ; Children's eye 
glasses; Corrective glasses; Eye glasses; Eyeglass cases; 
Eyeglass chains; Eyeglass chains and cords; Eyeglass cords; 

Eyeglass frames; Eyeglass lanyards; Eyeglass retaining cords; 
Eyewear, namely, eyeglasses and ophthalmic frames and cases 
therefor. 

علب للنظارات والنظارات النظارات  المغلفة المضادة لالنعكاس ، علب لنظارات األطفال ، 
ونظارات القراءة ،  سالسل للنظارات ، نظارات خاصة الشمسية، علب  لنظارات العيون  

سالسل تعليق النظارات التصحيحية، نظارات طبية ، محافظ وعلب النظارات ، ل،   لالطفا
النظارات،  إطارات النظارات، سالسل تعليق النظارات، سالسل واوتار  للنظارات ، اوتار 

الطبية منها اوتار  قابلة للتبديل لالحتفاظ بالنظارات ، نظارات وتحديدا اطارات النظارات ، 

 نظارات البصرية وعلبها الخاصة بها . واطارات ال

 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: PAUVAZAL, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بوفازال ، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل اجنبية شركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle Badajoz, 5, Pozuelo de Alarc?n, 

Madrid, Spain, P.O.Box: 841153, 11184 

،   ، بوزيولو دي الركون، مدريد ، اسبانيا 5كالي باداجوز، 

 11184, 841153ص.ب:

 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 

 االرضي الطابق

ليغعنوان التب  

Trademark 168253 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168253 الصنف 



125 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer peripheral devices; couplers [data processing 

equipment]; cabinets for loudspeakers; smartphones; hands-
free kits for telephones; headphones ; audio- and video-

receivers; materials for electricity mains [wires, cables]; 

batteries, electric; chargers for electric batteries. 

أجهزة ملحقة بالحاسوب؛ قارنات]أجهزة لمعالجة البيانات[؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ هواتف 

أطقم سماعات خارجية للهواتف؛سماعات رأس؛أجهزة استقبال سمعية و بصرية؛مواد ذكية؛ 
كهربية؛شواحن للبطاريات الرئيسية للتيار الكهربائي ]أسالك وكابالت[؛بطاريات للمصادر 
 الكهربية. 

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Guangzhou AEUE 
Intelligent Technology 
Co., Ltd 

 اسم طالب التسجيل:  .تي دي، ال .جوانجزهو ايه اي يو اي انتلجنت تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address RM 808, 2-6#Hongde Road, Haizhu 
District, Guangzhou, Guangdong 

Province, China 

#هونجدي روود، هايزهو ديستركت، 6-2، 808ار ام 
 جوانجزهو، جوانجدونج بروفينس، 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 168385 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168385 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable Application software.Application software for cell 
phones.Application software for cloud computing.Application 
software for mobile/smart phones.Computer software 

application downloadable. Downloadable mobile application 

تطبيقات  ,تطبيقات البرمجيات للهواتف المتنقلة, تطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل
برمجيات , تطبيقات البرمجيات للهواتف الذكية/المتنقلة, البرمجيات للحوسبة السحابية

 تطبيقات الهواتف القابلة للتحميل, الحاسوب القابلة للتحميل

 

Date of 11/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/12/2019  

Applicant Name: AL Riayeh Lil Tatbeeqat 
wal Barmajeh company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الرعاية للتطبيقات والبرمجة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -shmeissani  Al -thaqafeh, 
P.O.Box: 5590, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 5590ص.ب:عمان الشميساني شارع الثقافة   ، 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5590 -11183 amman -shmeissani  

Al -thaqafeh 

ليغعنوان التب عمان الشميساني شارع الثقافة  11183 -5590ص.ب    

Trademark 168023 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168023 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TV`s, radio recorders, computers(hardware & software), PC 

printers, photo copiers, fax,communication equipments 

التلفزيونات  ،راديو مسجل،اجهزة حاسوب ، اجهزة معاملة المعلومات والكمبيوتر وشاشات 

الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ،االشرطة، طابعات حاسوب،االت التصوير ،فاكس،اجهزة 
 االتصاالت .

 

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 168099 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168099 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TV`s, radio recorders, computers(hardware & software), PC 
printers, photo copiers, fax,communication equipments 

التلفزيونات  ،راديو مسجل،اجهزة حاسوب ، اجهزة معاملة المعلومات والكمبيوتر وشاشات 
الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ،االشرطة، طابعات حاسوب،االت التصوير ،فاكس،اجهزة 

 االتصاالت .

 

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 168098 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 168098 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

.Diagnostic apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; measuring devices and 
diagnostic equipment for medical purposes, namely hemostasis 

diagnostics; test kits comprising of diagnostic apparatus used 
for coagulation and fibrinolysis.  

أجهزة التشخيص لالستخدام في التحاليل الطبية؛ أجهزة االختبار للغايات الطبية؛ أجهزة  
القياس ومعدات التشخيص للغايات الطبية، تحديدا: تشخيصات التخثر؛ مجموعات االختبار 

زيم الفيبرين في التي تشتمل على أجهزة التشخيص المستخدمة من أجل تجلط الدم وتكسر أن

  الدم.

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  الجريدة الرسميةاعالن  
 

: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 168160 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 168160 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

.Diagnostic apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; measuring devices and 

diagnostic equipment for medical purposes, namely hemostasis 
diagnostics; test kits comprising of diagnostic apparatus used 
for coagulation and fibrinolysis.  

. أجهزة التشخيص لالستخدام في التحاليل الطبية؛ أجهزة االختبار للغايات الطبية؛ أجهزة 
القياس ومعدات التشخيص للغايات الطبية، تحديدا: تشخيصات التخثر؛ مجموعات االختبار 

ي التي تشتمل على أجهزة التشخيص المستخدمة من أجل تجلط الدم وتكسر أنزيم الفيبرين ف
  الدم.

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 الرسمية اعالن الجريدة  
 

: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 168127 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 168127 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Embolic devices for treating vascular anomalies. .أجهزة صممية لعالج عيوب األوعية الدموية 

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: KANEKA CORPORATION اسم طالب التسجيل: كانيكا كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 

Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو ، اوساكا، اليابان-، ناكانوشيما ، كيتا18-3-2

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 168147 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 168147 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; air deodorizing apparatus; air cooling apparatus; air 

reheaters; air dryers; air filtering installations; air sterilizers; air-
conditioning installations; air-conditioning apparatus; bed 
warmers; bidets; burners; electrically heating clothing; coffee 

roasters; coffee percolators; coffee machines; cooking utensils, 
electric; cooking stoves; cooking apparatus and installations; 
disinfectant apparatus; drying apparatus; fans [air 

conditioning]; electric fans for personal use; filters for air 
conditioning; filters for drinking waters; gas lighters; gas 
burners; gas boilers; gas lamps; heaters for baths; heaters for 

vehicles; heating apparatus; heating installations; lamp glasses; 
lamp shades; electric lamps; lamps; lanterns for lighting; 
laundry dryers; light bulbs; light bulbs, electric; light diffusers; 

light emitting diodes; lighters; refrigerating containers; 
roasters; safety lamps; searchlights; electric torches; 
flashlights; 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه 
ء، سخانات واألغراض الصحيّة، أجهزة إزالة الروائح الكريهة من الجو، أجهزة تبريد الهوا

الهواء، مجففات الهواء، تركيبات تنقية الهواء، معقمات الهواء، تركيبات تكييف الهواء، 

أجهزة تكييف الهواء، مدفآت االسرة، مراحيض الشطف )البيديه(، الشعالت، تدفئة المالبس 
كهربائياً، محامص القهوة، غاليات القهوة، آالت القهوة، أواني الطهو الكهربائية، مواقد 

الطهو، أجهزة وتركيبات الطهو، أجهزة التطهير، أجهزة التجفيف، المراوح )تكييف الهواء(، 

المراوح الكهربائية لإلستعمال الشخصي، المرشحات لتكييف الهواء، المرشحات لمياه 
الشرب، والعات  الغاز، شعالت  الغاز، غاليات )مراجل( الغاز، أضواء الغاز، سخانات 

للمركبات، أجهزة التسخين، تركيبات التسخين، زجاحات األضواء، للحمامات، السخانات 

أغطية األضواء، األضواء الكهربائية، األضواء، وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق 
على الجدران، مجففات الغسيل، المصابيح، المصابيح الكهربائية، ناشرات الضوء، وحدات 

(، الوالعات، حاويات التبريد، المحامص، LED)صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء 

 أضواء السالمة، الكاشفات الموضعية، المصابيح اليدوية الكهربائية، المصابيح الومضية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76090 

Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76090رقم االدعاء: 

 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168272 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168272 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

  AIR CONDITION , HAIR DRYER , CLOTHE DRYER , GRILL , 
TOASTER , COFFEE MAKER , COFFEE E - POT , RICE E - 

MACHINE , E - FRYER , STOVE , KEROSENE STOVE , GAS 
STOVE , E - FANS , FREEZER , ELECTRIC OVENS , BUILT IN E - 
BURNER , MICROWAVE , WATER E - RETTLE , REFRIGERATOR 

, ICE CREAM MACHINE , E - PRESSURE COOKER , WAFFLE E - 
MACHINE , POP CORN MACHINE , WATER DSPENSER , 
KITCHEN RANGES ( OVENS ) , KITCHEN HOOD  

مكيفات هواء ، مجفف شعر ، نشافة مالبس ، شوايات ، حماصة خبز ، مكية مع قهوه ، 
ينة تحضير األرز الكهربائية ، مقالي كهربائية ، مدفئة كهربائية ابريق غلي قهوة كهربائية ماك

، مدفة كيروسين ، مدفئة غاز ، مراوح كهربائية ، مجمدات ، فرن كهربائي فرن كهربائي 
غطس ، فرن ميكرويف ، ابريق غلي ماء كهربائي ، ثالجات كريم ، طناجر ضغط كهربائية ، 

، ماكينة صنع بشار ، مبرد ماء ، مواقد ) افران (  حماصة كهربائية لكعكة ماكينة ايس الوفل

 مطبخ ، شفاط مطبخ 

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Nsaq International For 
Electrical Appliances 
Trade Co 

التسجيل:اسم طالب  شركة نسق العالمية لتجارة االجهزة 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-Al -Madina Al -Mnwara Street, 
P.O.Box: 33096, 11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 33096المنورة   ، ص.ب:ش المدينة -عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 33096 -11134 Amman-Al -Madina 
Al -Mnwara Street 

ليغعنوان التب ش المدينة المنورة -عمان 11134 -33096ص.ب    

Trademark 167989 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 167989 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus for steam 
generating; tobacco roasters; cooling installations for tobacco 

سخانات كهربائية، أسالك التدفئة الرفيعة الكهربائية، أجهزة لتوليد البخار، محمصات التبغ، 
 منشآت التبريد للتبغ

Special condition:  Claiming blue color اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون األزرق 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

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  دايجيون، جمهورية كورياجو،  -جيل ،دايديوك -بيوتكوت 71

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168379 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168379 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Lighting installations; lights for vehicles and interior exterior 
spaces. Heating installations using solid, liquid or gas fuels or 
electricity , central heating boilers, boilers for heating 

installations, radiators ]heating ,[heat exchangers, not parts of 
machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors 
[heating]. Steam, gas and fog generators, steam boilers, other 

than parts of machines, acetylene generators, oxygen 
generators, nitrogen generators. Installations for air 
conditioning and ventilating. Cooling installations and freezers. 

Electric and gas-powered devices, installations and apparatus 
for cooking, drying and boiling: cookers, electric cooking pots, 
electric water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair 

driers; hand drying apparatus. Sanitary installations, taps 
[faucets], shower installations, toilets[water-closets], shower 
and bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand 

basins [parts of or water taps, sanitary installations], washers f
stuffings (tap valves).Water softening apparatus; water 
purification apparatus ; water purification installations; waste 

water purification installations . Electric bed warmers and 
electric blankets, not for medical use; rmers; electric pillow wa
electric or nonelectric foot warmers; hot water bottles, 

electrically heated socks. Filters for aquariums and aquarium 
filtration apparatus. Industrial type installations for cooking, 
drying and cooling purposes. Pasteurizers and sterilizers 

يزات اإلضاءة ؛ مصابيح  للسيارات والمساحات الداخلية والخارجية ،  تجهيزات التدفئة تجه
باستخدام وقود صلب أو سائل  او غاز أو كهرباء ، سخانات التدفئة المركزية ،  سخانات 
لتجهيزات التدفئة ، مشعات ]تدفئة[ ، مبادالت حرارية ليست أجزاء من اآلالت ، افران ، 

، سخانات الطاقة الشمسية ]التدفئة[، مولدات البخار والغاز والضباب ،المراجل  المطبخمواقد 
غير التي هي  أجزاء من اآلالت، مولدات األسيتيلين ومولدات األكسجين ومولدات البخارية ، 

تجهيزات  لتكييف الهواء والتهوية، تجهيزات التبريد والفريزرات ،  األجهزة  النيتروجين، 

والكهرباء، اجهزة وادوات خاصة بالطبخ والتجفيف والتسخين،  الطباخات ، لغاز التي تعمل با
، اجهزة  الكهربائية ، سخانات الماء الكهربائية ، اجهزة الشواء الباربكيوه قدور الطبخ 

ئية ،  المجففات ) سشوارات ( ، اجهزة تجفيف يدوية ، ادوات صحية، الكهرباتجفيف الغسل 

جهيزات الشاور ، المراحيض والكابينات،  ، أحواض االستحمام والدش  ، تصنابير ماء، 
المراحيض ، مصارف المياه،  مغاسل شطف اليدين  ]أجزاء من التركيبات المغاسل، مقاعد 

صنابير المياه ، حشوات )صمامات الصنبور(،  اجهزة تصفية  وتنقية الصحية[ ، غساالت 

تجهيزات تنقية المياه العادمه، اجهزة تسخين االسرة  المياه،المياه ، تجهيزات  تنقية 
الطبي ؛  اجهزة تسخين الوسادات الكهربائية ،  والبطانيات الكهربائية ليست لالستخدام 

زجاجات المياه الساخنة ، اجهزة تدفئة اجهزة تسخين  القدم كهربائية أو غير كهربائية ، 

احواض السمك ،  تجهيزات من اجهزة تنقية الجوارب الكهربائية ، فالتر الحواض السمك و
 اجهزة البسترة و التعقيم .النوع الصناعي  خاصة باغراض الطبخ والتجفيف والتبريد  ، 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV 
ESYALARI IMALAT VE 
PAZARLAMA A.S. 

التسجيل:اسم طالب  .م.شركة أي يلدز النتاج وتسويق االدوات المنزلية الكهربائية ش   

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address BAKIR VE PIRINC SAN. SIT. KARANFIL 
1CAD. NO. BEYLIKDUZU  ISTANBUL, 

TURKEY  

 –بيلك دوزو 1المنطقة الصناعية باكير وبيرنجيالر، رقم 
       اسطنبول ، تركيا                                      

 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 168248 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168248 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Kerosene heaters , Gas boilers , Gas heaters , Gas burners , 
Solar water heaters , Air conditioners , Cooling Appliances , 

Oven cookers , Refrigerators , Electric cooker , Gas Ovens , 
Electric Ovens , Water gas heaters , Gas cookware , Hair dryers , 
Gas grillers , Other gas devices , Electric Fans , Electrical 

pressure cookware , Refrigerating cabinets ( display cases ) , 
Microwave ovens , Electric fireplace , Air curtains , Filters for 
drinking water , Hot water bottles , Spare parts for the above are 

also included in class 11 . 

المدافيء التي تعمل بالكاز ) صوبات ( ، مواقد الغاز ومشاعل الغاز ودافيء الفاتر وسحنات  
ة الشمسية ، مكيفات ، معدات التبريد ، أفران ، ثالجات ، القار السخانات الشمسية والطاق

طات كهرباني ، أفران غاز ، والكهرباء ، سخانات الماء التي تعمل على الغاز ، مواقد الطبخ 
تعمل بالغاز ، مجات الشعر والشويات التي تعمل بالغاز وأجهزة الغاز األخرى ، والمراوح 

بائن تبريد للعرض ، أفران مكيروويف ، مواقد تدفئة الكهربانية ، طناجر الضغط كهريانية ك

كهربائية ، ستارات هوائية كهربائية ، مرشحات فالتر المياه الشرب ، قوارير للماء الساخن ، 
 11وقطع الغيار لجميع ما سلف ذكره ومشمولة في الصنف 

 

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: ARAB JAPAN 
ENTERPRISE  

 اسم طالب التسجيل: (اراب جابان انتربرايز)الشركه العربيه اليابانيه 

Nationality     : Japan جنسية الطالب اليابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6-9, 5Chome, Kamiikedai, Ohta- Ku, 
Tokyo, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  اليابان -كامينيكيداي او هتاكو, طوكيو 6-9تشومي 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 17537 -11195 Amman -al asaf 

complex  

ليغعنوان التب مجمع العساف-اربد  11195 -17537ص.ب    

Trademark 168047 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168047 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Illuminating device, namely luminous tubes for lighting and 

lighting apparatus, namely lamps, ceiling lights, chandeliers, 
floor lamps, electric lamps, lanterns for lighting, light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus, street lamps, light bulbs, lamp 

globes. 

اجهزة االنارة وبالتحديد انابيب مضيئة لالنارة واجهزة لالضاءة وبالتحديد مصابيح واضواء 

السقف وثريات واضواء ارضية ومصابيح كهربائية وفوانيس لالضاءة واجهزة اضاءة 
مصابيح ( واجهزة اضاءة ومصابيح للشوارع وبصيالت LEDبالبصمات الثنائية للضوء )
 وزجاجات كروية للمصابيح

 

Special condition:  Claiming black, white and yellow colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األسود واألبيض واألصفر 

 

Date of 15/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/08/2019  

Applicant Name: Fumagalli S.r.l. اسم طالب التسجيل: .ال .آر .فيوماجالي اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Via Ca Bassa 29, 21100 Varese VA, Italy  عنوان طالب التسجيل  فاريسي في ايه، ايطاليا 21100، 29فيا كا باسا 

Applicant for 
Correspondence 

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

No. 104, Mecca Street,  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168317 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168317 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Air conditioners; Hot air apparatus, namely, hot-air space 
heating apparatus; Humidifiers; Electric dehumidifier for 

household use; Electric ranges; Water purifiers for household 
purposes; Water ionizers for household purposes; Membrane 
apparatus in the nature of filters for purifying water; Solar 

thermal collectors (heating); Air purifiers; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; LED lamps; 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 purpose; Ventilation hoods; Ventilation 
hoods for ovens. 

المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن، تحديدا: أجهزة تدفئة الجو بالهواء الساخن؛ 
زة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ أجه

منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية 
 على هيئة فالتر لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية )تسخين(؛ منقيات الجو؛ أجهزة

التهوية للتسخين )تبريد الهواء(؛ مصابيح أجهزة اإلضاءة للصمامات الثنائية للضوء ؛ مواقد 

للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات 
الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت ترتيب المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس 

غايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة لل

وتعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة 
التعقيم وإزالة الروائح ووظائف العالج لمقاومة التجعد لألغراض المنزلية؛ شفاطات التهوية؛ 

 اطات التهوية لألفران.شف

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 168137 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168137 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

air condition, refrigerators   مكيفات و ثالجات 

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

 general)التنازل:  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
 ,d, c بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Eyad Zaher Hassan Al-Tamimi  اسم طالب التسجيل: اياد ظاهر حسن التميمي 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid beside abu khalil str, P.O.Box: 

811654, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 811654قرب دوار ابو خليل   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 irbid beside abu 
khalil str 

ليغعنوان التب قرب دوار ابو خليل -اربد  11181 -811654ص.ب    

Trademark 168109 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168109 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

air condition  المكيفات 

 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: mahmoud zaki mahmoud 
jado 

 اسم طالب التسجيل: محمود زكي محمود جادو 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa -milatery str, P.O.Box: 11047, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 11047ش الجيش   ، ص.ب:-الزرقاء 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 11047 -11118 zarqa -milatery str   ليغعنوان التب ش الجيش -الزرقاء  11118 -11047ص.ب  

Trademark 168381 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168381 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air Conditioning, Refrigerators, cookers, Gas cookers, Drying 
apparatus, Water coolers and Apparatus for lighting, heating 

steam generating, cooking refrigerating, drying ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 

  واألفران وأفران الغاز. والنشافات وبرادات المياه)أجهزة تكيف الهو اء والثالجات 
 وأجهزة لإلنارة والتدفنة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية

 وتوريد المياه واألغراض الصحية(.

 

Date of 20/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: Jordanian Lebanese 
Commercial Investment 
Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة االردنية اللبنانية لالستثمار التجاري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box91033 Amman 11118, Jordan, 
Amman 

 عنوان طالب التسجيل  , االردن ، عمان11118عمان 91033ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 9028 -11191 amman -Isma'il 
Haqqi abdo st 

ليغعنوان التب عمان -شارع اسماعيل حقي عبده  11191 -9028ص.ب   

Trademark 168167 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168167 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioners   مكيفات 

 

Date of 28/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  28/11/2019  

Applicant Name: Emad Ramadan 
Mohammad Almoghraby  

 اسم طالب التسجيل: عماد رمضان محمد المغربي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -almoqabalain , P.O.Box: 50, 
11623 

 عنوان طالب التسجيل  11623, 50شارع الحرية   ، ص.ب:-المقابلين -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 50 -11623 amman -almoqabalain    ليغعنوان التب شارع الحرية -المقابلين -عمان  11623 -50ص.ب  

Trademark 168100 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168100 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ceiling lights,chandeliers,lamps(electric)luminous tubes for 
lighting,searchligts,street lamps  

كاشفه,مصابيح اضواء السقف،الثريات ،مصابيح كهربائية ،انابيب مضيئة لالضاءه،اضواء 
 للشوارع

 

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2019  

Applicant Name: ayman waqleed jamel al 
arori 

 اسم طالب التسجيل: ايمن وليد جميل العاروري

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ZARQA/AL RUSAIFA, P.O.Box: 1101, 
11910 

 عنوان طالب التسجيل  11910, 1101الزرقاء /الرصيفة   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1101 -11910 ZARQA/AL RUSAIFA   ليغعنوان التب الزرقاء /الرصيفة  11910 -1101ص.ب  

Trademark 168380 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168380 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

|Heating cabinets, Cabinet counters, electric tank, gas cabinet, 
electric heater (bun), gas heater, solar Gas heater, gas heater, 

gas stove, air conditioner 

خزائن التدفئه , خزانة عدادات , خزان كهرباء وخزانة غاز , سخان كهرباء ) كيزر ( , 
 سخان شمسي مدفئه غاز , مدفئة كاز , افران غاز , مكيفسخان غاز , 

 

Date of 04/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: ahmad mousa ahmad 
daboor  

 اسم طالب التسجيل: احمد  موسى احمد  دبور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab -industrial cirt bridge, P.O.Box: 
10148, 11151 

, 10148سحاب قرب جسر المدينةالصناعية   ، ص.ب:
11151 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 10148 -11151 sahab -industrial 

cirt bridge 

ليغعنوان التب سحاب قرب جسر المدينةالصناعية  11151 -10148ص.ب    

Trademark 168020 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168020 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas Cooker, Microwave oven, toaster, grills ,electrical fans, hair 

dryer, stoves air conditioners , Freezers & refigerators. 
 

فران غاز، افران مايكرويف حماصة ، شواية ،مراوح كهربائية ، سشوار شعر ، صوبات 

 مكيفات هواء ، فريزرات وثالجات منزلية 

 

Date of 09/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/01/2020  

Applicant Name: Abdelkarim Abufailat & 
Khaled Khallouf Co.  

 اسم طالب التسجيل: شركة عبد الكريم ابو الفيالت وخالد خلوف 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Alswefih 15 salah sahemat, 
Amman, P.O.Box: 815383, 11180 

, 815383عمان ، شارع صالح سحيمات ، عمان  ، ص.ب:
11180 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 815383 -11180 Amman, Alswefih 

15 salah sahemat 

ليغعنوان التب عمان ، شارع صالح سحيمات 11180 -815383ص.ب    

Trademark 168372 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 168372 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tires for vehicle wheels; Automobile tires; Pneumatic tyres; 
Solid tyres for vehicle wheels; Casings for pneumatic tyres; 

Inner tubes for pneumatic tires; Repair outfits for inner tubes; 
Bicycle tyres; Inner tubes for bicycle tyres; Tubeless tyres for 
bicycles. 

اطارات لعجالت المركبات؛  اطارات سيارات؛ اإلطارات الهوائية ؛ اطارات صلبة لعجالت 
السيارات؛ جنطات خارجية لإلطارات الهوائية ؛ تيوبات داخلية لإلطارات الهوائية؛ عدد 

لية الطارات الدراجات الهوائية ؛ إصالح التوبات ؛ اطارات الدراجات الهوائية ؛ تيوبات داخ
 اطارات توبليس للدراجات الهوائية

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Wanli Tire Corporation 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: وانالي تاير كوربوريشن ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NO. 3, WANLI ROAD, AOTOU TOWN, 
CONGHUA, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, P.R. China 

، وانالي رود، أوتوي تاون، كونجهيو، جوانجزهو سيتي، 3رقم 
 مقاطعة بروفينس، جمهورية الصين الشعبية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب  دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168077 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168077 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor coaches; Motor cars; Motor homes; Electric vehicles; 

Vans [vehicles]; Cars; Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; Camping cars; Bodies for vehicles; Vehicle 
chassis . 

حافالت ؛ سيارات؛ بيوت متحركة؛ مركبات تعمل على الكهرباء؛ فانات؛ سيارات الصالون؛ 

رات مركبات تعمل على األرض والهواء والمياه وسكة الحديد ؛ سيارات التخييم ؛ اجسام السيا
 ؛ شواصي السيارات

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Great Wall Motor 
Company Limited 

طالب التسجيل:اسم  جريت وول موتور كومباني ليميتد  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

، 071000ستريت، باودنج هيبي تشاويانج ساوث  2266
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168075 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168075 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor coaches; Motor cars; Motor homes; Electric vehicles; 
Vans [vehicles]; Cars; Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; Camping cars; Bodies for vehicles; Vehicle 
chassis . 

حافالت ؛ سيارات؛ بيوت متحركة؛ مركبات تعمل على الكهرباء؛ فانات؛ سيارات الصالون؛ 
مركبات تعمل على األرض والهواء والمياه وسكة الحديد ؛ سيارات التخييم ؛ اجسام السيارات 

 ؛ شواصي السيارات

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Great Wall Motor 
Company Limited 

 اسم طالب التسجيل: جريت وول موتور كومباني ليميتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000, China 

، 071000تشاويانج ساوث ستريت، باودنج هيبي  2266
 الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغالتب عنوان  

Trademark 168076 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168076 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aerial conveyors; screw-propellers used in aircrafts and ships; 
tyres for vehicle wheels; windscreens; windows for vehicles; 
rearview mirrors; anti- dazzle devices for vehicles; bicycles; 

cars. 

مراوح دافعة للهواء المستخدمة في الطائرات والسفن ؛ إطارات لعجالت  ناقالت هوائية؛
الزجاج األمامي للمركبات؛ نوافذ للمركبات؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ وسائل مضادة المركبات؛ 

 دراجات؛سيارات.للبهر في المركبات؛ 

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: XINYI AUTOMOBILE 
GLASS (SHENZHEN) CO., 
LTD .   

 اسم طالب التسجيل:  .، ليمتد.كو (شينزهين)كسينيي أوتوموبيل غالس 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 228 Industrial Zone , Henggang Town, 
Shenzhen, Guangdong, China 

غوانغدونغ، إنداستلاير زون، هينغانغ تاون، شينزهين،  228
 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 
،  59، شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168177 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168177 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

 Automobiles Light truck - Tractors - Electric car - Vans 
Refrigerated truck - Sprinkliing Trucks - Motorcycles Bicycle - 
Buses 

 ,سيارات شاحنات خفيفة تراكتورات سيارات كهريفية فتات شلحات مبردة شلتت رش 
 متورات دراجات هوائية باصات

 

Date of 22/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Zhejiang Feidi Automobile 
Manufacturing  

 اسم طالب التسجيل: م .م.هيجيانج فييدي لصناعة السيارات ذ

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 33 Wuchangjingchang road , Yuhang 
district , Hangzhou , Zhejiang province, 
P.O.Box: 1148, 11118 

شارع وشانججينجشانج مقاطقة يوهاج هانجز هو سيتي  33
 11118, 1148محافظة زهيجيانغ  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box 1148 -11118 Husni Fareez 
Street - Amman 

ليغعنوان التب شارع حسني فريز , عمان  11118 -1148ص.ب    

Trademark 168278 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168278 الصنف 



151 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Automobiles Light truck - Tractors - Electric car - Vans 

Refrigerated truck - Sprinkliing Trucks - Motorcycles Bicycle - 
Buses 

 ,سيارات شاحنات خفيفة تراكتورات سيارات كهريفية فتات شلحات مبردة شلتت رش 

 متورات دراجات هوائية باصات
 

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Zhejiang Feidi Automobile 
Manufacturing  

 اسم طالب التسجيل: م .م.هيجيانج فييدي لصناعة السيارات ذ

Nationality     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 33 Wuchangjingchang road , Yuhang 
district , Hangzhou , Zhejiang province, 
P.O.Box: 1148, 11118 

هانجز هو سيتي  شارع وشانججينجشانج مقاطقة يوهاج 33
 11118, 1148محافظة زهيجيانغ  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box 1148 -11118 Husni Fareez 
Street - Amman 

ليغعنوان التب شارع حسني فريز , عمان  11118 -1148ص.ب    

Trademark 168279 Class 12 12 العالمة التجاريةرقم  168279 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Air vehicles; hot air balloons; amphibious airplanes; boats; 
automobiles; automobile chassis; aeroplanes; airships; ship 
hulls; steering gears for ships; launches; treads for vehicles 

[tractor type]; tracked vehicles; tractors; motors, electric, for 
land vehicles; parachutes; space vehicles; engines for land 
vehicles; seaplanes; hydroplanes; military vehicles for 

transport; jet engines for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; 
motorcycles; water vehicles; ships; screws [propellers] for 

ships; screw-propellers; aircraft; turbines for land vehicles; 
cars; ambulances; air cushion vehicles; remote control 
vehicles, other than toys; snowmobiles; push scooters 

[vehicles]; armored vehicles; armored personnel carrier; military 
drones; civilian drones; driverless cars [autonomous cars]; 
remotely operated vehicles for underwater inspections; 

autonomous underwater vehicles for seabed inspections; 
robotic cars; camera drones; rescue sleds; delivery drones; 
helicams; helicopters; air pumps [vehicle accessories]; timbers 

[frames] for ships; electric vehicles; transmissions for land 
vehicles; pontoons; gear boxes for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; masts for boats. 

ية، منطاد الهواء الساخن، الطائرات البرمائية، القوارب، السيارات، هياكل المركبات الجو
قاعدية للسيارات، الطائرات، السفن الهوائية، هياكل السفن، أجهزة توجيه/قيادة السفن، 

زوارق بخارية، مداسات إطارات المركبات ]النوع المستخدم في الجرارات[، المركبات 

كهربائية و للمركبات البرية، المظالت، المركبات الفضائية،  مجنزرة، التراكتورات، محركات و
محركات للمركبات البرية، طائرات بحرية، طائرات مائية، مركبات عسكرية للنقل، محركات 
نفاثة للمركبات البرية، محركات القيادة/اإلدارة للمركبات البرية، آليات دفع المركبات البرية، 

مائية، السفن، مراوح )داسرات( للسفن، داسرات مروحية، الدراجات النارية، المركبات ال
طائرات، توربينات للمركبات األرضية، السيارات، سيارات اإلسعاف، مركبات الوسائد 

الهوائية، مركبات تعمل بالتحكم عن بعد و غير األلعاب، مركبات ذاتية الدفع معدة للسير على 

ناقلة جنود مدرعة، طائرات بدون طيار  الثلج، دراجات نارية خفيفة، العربات المدرعة،
عسكرية، طائرات بدون طيار مدنية، سيارات بدون سائق )سيارات مستقلة(، مركبات تشغل 

عن بعد للتفتيش تحت الماء، المركبات الذاتية الحكم تحت الماء للتفتيش في قاع البحر، 

بدون طيار للتسليم،  السيارات الروبوتية، كاميرات بدون طيار، زالجات اإلنقاذ، طائرات
طائرات هليكوبتر صغيرة متحكم بها عن بعد للتصوير، طائرات الهليكوبتر، مضخات هواء 

)لوازم المركبات(، األضالع المنحنية المتفرعة من العارضة الرئيسية الممتدة على طول قعر 

، صناديق السفينة، المركبات الكهربائية، ناقالت الحركة للمركبات البرية، زوارق المسطحة
 التروس للمركبات البرية، تروس خفض السرعة للمركبات البرية، السواري لـلقوارب.

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

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 167726 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 167726 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tires for vehicle wheels; bicycle tires; pneumatic tires; 

automobile tires; tubeless tires for bicycles; solid tires for 
vehicle wheels; casings for pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; inner tubes for bicycle tyres; vehicle wheel 

hubs 

إطارات لعجالت المركبات؛ إطارات للدراجات الهوائية؛ إطارات مضغوطة؛ إطارات سيارات؛ 

إطارات بدون انابيب للدراجات الهوائية؛ إطارات غير مجوفة لعجالت المركبات؛ اغلفة 
إلطارات المضغوطة؛ إطارات داخلية إلطارات خارجية لإلطارات المضغوطة؛ إطارات داخلية ل

 الدراجات الهوائية؛ محاور عجالت المركبات.

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: QINGDAO GRIP TYRE 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتد.كينجداو جريب تاير كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 2091, East Zone, 2nd Floor, Factory 
Building 4, No. 38 Beijing Road, Free 
Trade Zone, Qingdao, Shandong (A), 

China, P.O.Box: 3308, 11181 

، 4، ايست زون، الطابق الثاني، فاكتوري بيلدنج 2091رقم 
بيجينج رود، فري تريد زون، كينجداو، شاندونج )أ(،  38رقم 

 11181, 3308الصين  ، ص.ب:

 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 168329 Class 12 12 التجاريةرقم العالمة  168329 الصنف  
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Tires for vehicle wheels; bicycle tires; pneumatic tires; 
automobile tires; tubeless tires for bicycles; solid tires for 

vehicle wheels; casings for pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; inner tubes for bicycle tyres; vehicle wheel 
hubs 

إطارات لعجالت المركبات؛ إطارات للدراجات الهوائية؛ إطارات مضغوطة؛ إطارات سيارات؛ 
إطارات بدون انابيب للدراجات الهوائية؛ إطارات غير مجوفة لعجالت المركبات؛ اغلفة 

خارجية لإلطارات المضغوطة؛ إطارات داخلية لإلطارات المضغوطة؛ إطارات داخلية إلطارات 
 وائية؛ محاور عجالت المركبات.الدراجات اله

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: QINGDAO GRIP TYRE 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .لمتد، .كينجداو جريب تاير كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 2091, East Zone, 2nd Floor, Factory 
Building 4, No. 38 Beijing Road, Free 
Trade Zone, Qingdao, Shandong (A), 

China, P.O.Box: 3308, 11181 

، 4، ايست زون، الطابق الثاني، فاكتوري بيلدنج 2091رقم 
بيجينج رود، فري تريد زون، كينجداو، شاندونج )أ(،  38رقم 

 11181, 3308الصين  ، ص.ب:

 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 168330 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168330 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; parts, fittings and accessories for vehicles; electric 

vehicles; drones. 

المركبات؛ القطع والتجهيزات واالكسسوارات للمركبات؛ مركبات كهربائية؛ الطائرات بدون 

 طيار.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in red, blue and orange colors according to the print filed with 
the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 

 المودع مع الطلب.وذلك بموجب النموذج 

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168152 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 168152 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Acetyl-nitrocellulose; gun carriages [artillery]; explosive 
cartridges; ammonium nitrate explosives; detonators; motorized 

weapons; firearms; fireworks; artillery guns [cannons]; mortar 
gun;  multiple launch rocket system; ballistic missiles / ballistic 
weapons; interceptor; missiles; artridge cases; cannons; gun 

barrels; rifles; cartridges; cartridge loading apparatus; cartridge 
pouches; hunting firearms; ammunition; hammers for guns and 
rifles; powder horns; guncotton; breeches of firearms; 

dynamite; gun cases; explosives; signal rocket flares; guns 
[weapons]; gunstocks; sighting mirrors for guns and rifles; lead 
shot for hunting; ammunition for firearms; rocket launchers; 

fuses for explosives, for use in mines; mines [explosives]; 
machine guns; mortars [firearms]; pistols [arms]; explosive 
powders; projectiles [weapons]; pyrophoric substances; 

pyrotechnic products; revolvers; sights, other than telescopic 
sights, for firearms; air pistols [weapons]; primings [fuses]; 
sights, other than telescopic sights, for artillery; rockets 

[projectiles]; harpoon guns [weapons]; noise-suppressors for 
guns; tanks [weapons]; automatic firearm ammunition belts; 
torpedoes; side arms [firearms]; hand grenades; flare pistols; 

rescue flares, explosive or pyrotechnic. 

نتروسليلوز، حامالت المدفعية ]مدفعيات[، الطلقات المتفجرة، متفجرات نترات  -أسيتيل
مونيوم، صواعق، أسلحة محمولة بعربات ذات محركات، أسلحة نارية، ألعاب نارية، مدافع األ

)مدافع لسالح المدفعية(، مدافع الهاون( أسلحة)، نظام إطالق الصواريخ المتعددة، قذائف 
باليستية/ األسلحة الباليستية، طائرات مطاردة، القذائف، صناديق الطلقات، المدافع، مواسير 

البنادق، الطلقات/الخراطيش، أجهزة تعبئة الطلقات، جرابات حمل الطلقات، أسلحة  المدافع،

نارية للصيد، الذخائر، زنادات للمسدسات والبنادق، القرون البارود، قطن البارود، أعقاب 
األسلحة النارية، الديناميت، صناديق البندقيات، المتفجرات، شعالت صواريخ اإلشارة، 

قابض المسدسات، مرايا تسديد للمسدسات والبنادق، طلقات رصاصية المسدسات ]أسلحة[، م

للصيد، ذخيرة لألسلحة النارية، قاذفات الصواريخ، صمامات إشعال للمتفجرات لالستخدام في 
المناجم، ألغام ]متفجرات[، بندقيات آلية )رشاشات(، مدافع الهاون ]أسلحة نارية[، البنادق 

]أسلحة[، مواد تصدر شرارة عند حكها، مواد تلقائية  ]أسلحة[، مساحيق متفجرة، قذائف

اإلشتعال، منتجات التقانة النارية، مسدسات األسطوانة الدوارة، أجهزة تهديف لألسلحة 
النارية و غير المستخدمة في التلسكوبات، مسدسات الهواء المضغوط ]أسلحة[، المتفجر 

للمدافع ]مدفعية[ و غير المستخدمة المستخدم لبدء إلشعال ]صمامات إشعال[، أجهزة تهديف 

في التلسكوبات، صواريخ ]قذائف[، بنادق إطالق الحربات ]أسلحة[، كاتمات الصوت األسلحة 
النارية، دبابات ]أسلحة[، أحزمة ذخيرة لألسلحة النارية التلقائية، طوربيدات، المسدسات 

 تفجرة أو تقانة نارية.)أسلحة نارية(، قنابل يدوية، مسدسات مضيئة، مشاعل اإلنقاذ و م

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 

Claim Date: 22/03/2019 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 ، موسكو، سترومينكا اس تي آر.،107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168344 Class 13 13 رقم العالمة التجارية 168344 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals and their alloys and goods made of these 
materials or coated therewith included in this class; jewelry, 
jewel cases, presentation boxes for jewelry, precious and semi 

precious stones; pearls; bracelets (jewelry); brooches (jewelry); 
necklaces (jewelry); chains (jewelry); medals (jewelry); pendants 
(jewelry); earrings (jewelry); rings (jewelry); tie pins; cufflinks ; 

keyrings ; jewelry boxes;  jewelry boxes of precious metal. 

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير 
الواردة في فئات أخرى؛ مجوهرات؛ علب مجوهرات؛ صناديق العرض للمجوهرات؛ األحجار 

د الكريمة وشبه الكريمة؛ آللئ؛ اساور ]مجوهرات[؛ دبابيس للزينة ]مجوهرات[؛ قالئ

]مجوهرات[؛ قالئد سلسلية ]مجوهرات[؛ ميداليات ]مجوهرات[؛ العقود المتدلية 
]مجوهرات[؛ أقراط ]مجوهرات[؛ خواتم ]مجوهرات[؛ دبابيس ربطات العنق؛ زمامات 

 )مرابط( أكمام؛ حلقات مفاتيح؛ صناديق مجوهرات؛ صناديق مجوهرات من معادن نفيسة.

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 4521297 
Claim Date: 01/02/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 4521297رقم االدعاء: 
 01/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

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

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
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 168205 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 168205 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semi-

precious stones; horological and chronometric instruments; 
paste jewellery; jewellery made of precious metals, gemstones, 
pearls, natural or artificial precious or semi-precious stones and 

imitations thereof; cuff links; ornamental pins; watches; watch 
straps; watch chains; cases for jewellery and watches; charms 
for key rings; key rings; key chains; clasps for jewellery; 

jewellery boxes; tie pins; tie clips; jewel pendants; trinkets 
[jewellery]; ornaments [jewellery]; shoe jewellery; pet jewellery; 
key chains as jewellery [trinkets or fobs]; dress and bag 

ornaments in the nature of jewellery; decorative articles 
[trinkets or jewellery] for personal use. 

المعادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ أدوات قياس الوقت 

لمقلدة؛ المجوهرات المصنوعة من معادن نفيسة الدقيقة؛ المجوهرات ا وأدوات قياس الوقت
واالحجار الكريمة واللؤلؤ واألحجار النفيسة أو شبه النفيسة الطبيعية أو الصناعية وتقليدها؛ 

أزرار األكمام؛ دبابيس الزينة؛ ساعات اليد؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب 

؛ حلقات المفاتيح؛ سالسل تعليق للمجوهرات والساعات؛ حلي صغيرة لحلقات المفاتيح
المفاتيح؛ المشابك للمجوهرات؛ علب المجوهرات؛ دبابيس ربطات العنق؛ مشابك الربطات؛ 

معلقات المجوهرات؛ الحلي )مجوهرات(؛ حلي الزينة )مجوهرات(؛ مجوهرات األحذية؛ 

سل[؛ حلي مجوهرات الحيوانات األليفة؛ سالسل المفاتيح على أنها مجوهرات ]الحلي أو السال
الزينة للفساتين والحقائب على شكل مجوهرات؛ أدوات الزينة )حلي أو مجوهرات( لالستخدام 

 الشخصي.

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

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 Copenhagen 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 
 الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ 

ليغعنوان التب  

Trademark 168138 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 168138 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery; precious stones; costume jewellery; imitation 
jewellery; precious metals and their alloys; jewellery, watches 
and cufflinks  in precious metals or coated therewith; 

horological and chronometric instruments; watches; straps for 
watches; cuff links. 

مجوهرات؛  االحجار الكريمه؛  مجوهرات غير ثمينة؛  مجوهرات مقلدة؛ المعادن الثمينة 
مجوهرات والساعات وزمامات األكمام في المعادن الثمينة أو المغلفة بها ؛ أدوات وسبائكها؛ ال

قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛  ساعات؛ سيور للساعات؛ زمامات الكمام 

 القمصان.

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ريتيل لمتد ديبنهامز

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG, 
England, P.O.Box: 3308, 11181 

جيه جي،  1سي  1اكسفورد ستريت، لندن، دبليو  348-334
 11181, 3308انجلترا  ، ص.ب:

 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 168332 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 168332 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

watches and jewelry ; watch boxes   الساعات و المجوهرات ؛ علب الساعات 

Date of 17/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 17/12/2019  

Applicant Name: United States Polo 
Association 

 اسم طالب التسجيل: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 1400 centrpark drive, suite 200 west palm 
beach, florida 33401, united states of 
america  

وست بالم بيتش ،  200سنتربارك درايف ،سويت 1400
 الواليات المتحدة  33401فلوريدا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

ahmad al-barasneh intellectual property 

est  P.O.Box 928413 -11190 amman, wasfi 
al- tal alquds complex fl.5 

 -928413ص.ب مؤسسة احمد البراسنة للملكية الفكرية  

 224عمان , شارع وصفي التل مجمع القدس رقم  11190
 الطابق الخامس 

ليغعنوان التب  

Trademark 168028 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 168028 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

watches and jewelry ; watch boxes   الساعات و المجوهرات ؛ علب الساعات 

 

Date of 17/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2019  

Applicant Name: United states Polo 
Association  

 اسم طالب التسجيل: يونايتد ستيتس بولو اسوسيشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1400 centrpark drive, suite 200 west palm 
beach, florida 33401, united states of 
america  

وست بالم بيتش ،  200سنتربارك درايف ،سويت 1400
 الواليات المتحدة , 33401فلوريدا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

ahmad al-barasneh intellectual property 

est  P.O.Box 928413 -11190 amman, wasfi 
al- tal alquds complex fl.5 

 -928413ص.ب مؤسسة احمد البراسنة للملكية الفكرية  

 224عمان , شارع وصفي التل مجمع القدس رقم  11190
 الطابق الخامس 

ليغعنوان التب  

Trademark 168029 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 168029 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Note books; pamphlets; catalogues; books; pencil lead holders; 
graphic prints; envelopes [stationery]; nibs of gold; writing 

materials; shields [paper seals]; photographs [printed]; ledgers 
[books]; indexes; forms, printed; charcoal pencils; geographical 
maps; terrestrial globes; graphic representations; printed 

timetables; postcards; printed matter; printed publications; 
manuals [handbooks]; writing paper; booklets; photo-
engravings; fountain pens; stencils; prospectuses; magazines 

[periodicals]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; greeting cards; postage stamps; almanacs; 
calendars; announcement cards [stationery]; writing cases 

[stationery]; writing cases [sets]; bottle wrappers of paper or 
cardboard; newsletters; marking pens [stationery]; banners of 
paper; bunting of paper. 

دفاتر المالحظات، الكراسات، الكتالوغات، الكتب، حامالت رصاصات أقالم الرصاص، 
تابة، واقيات مطبوعات الرسوم البيانية، المغلفات )قرطاسية(، مناقير ذهبية، مواد الك

]حافظات ورق[، الصور الفوتوغرافية )مطبوعة(، السجالت الحسابية )كتب(، فهارس، نماذج 
و مطبوعة، أقالم الفحم، الخرائط الجغرافية، كرات أرضية، عروض بيانية، جداول المواعيد 
المطبوعة، بطاقات بريدية، المواد المطبوعة، المنشورات المطبوعة، أدلة )كتيبات(، ورق 

الكتابة، الكتيبات، أعمال حفر فوتوغرافية، أقالم الحبر السائل، اإلستنسيل، النشرات التجارية، 
المجالت )الدوريات(، األكياس )مظاريف و جرابات( من الورق او البالستيك و للتغليف، 

بطاقات المعايدة، طوابع بريدية، النشرات السنوية التي تضم معلومات تتعلق بالفلك واألرصاد 

لجوية واإلحصاء ومعلومات متنوعة، الرزنامات، بطاقات إعالنية ]قرطاسية[، علب الكتابة ا
)قرطاسية(، علب الكتابة )أطقم(، مواد تغليف الزجاجات من الورق المقوى أو الورق، 

 الرسائل اإلخبارية المطبوعة، أقالم التعليم )قرطاسية(، األعالم الورقية، الرايات الورقية.

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

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

Date of 11/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 

 ، شارع مكة، 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168348 Class 16 16 التجاريةرقم العالمة  168348 الصنف  
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 AHLAN SIMSIM  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Publications; printed matter and printed materials; printed 
materials, namely, books, periodicals, booklets, and resource 
guides; instructional and teaching materials; children’s activity 

books; writing instruments; stationery; artists’ materials; 
posters; notebooks and notepads; papers; stickers. 

، المطبوعات والمواد المطبوعة، المواد المطبوعة وبالتحديد الكتب والدوريات المنشورات
والكتيبات وأدلة الموارد، المواد التعليمية والتدريسية، كتب أنشطة األطفال، أدوات الكتابة، 

ادوات مكتبيه )قرطاسية(، مواد الفنانين، ملصقات صور، الدفاتر ولوحات المالحظات، 

 األوراق، الملصقات.

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop اسم طالب التسجيل: سيسامي وركشوب 

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 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023ون لينكولن بالزا، نيويورك، إن واي 

 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 168324 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 168324 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Publications; printed matter and printed materials; printed 
materials, namely, books, periodicals, booklets, and resource 
guides; instructional and teaching materials; children’s activity 

books; writing instruments; stationery; artists’ materials; 
posters; notebooks and notepads; papers; stickers. 

بالتحديد الكتب والدوريات المنشورات، المطبوعات والمواد المطبوعة، المواد المطبوعة و
والكتيبات وأدلة الموارد، المواد التعليمية والتدريسية، كتب أنشطة األطفال، أدوات الكتابة، 

ادوات مكتبيه )قرطاسية(، مواد الفنانين، ملصقات صور، الدفاتر ولوحات المالحظات، 

 األوراق، الملصقات.

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop اسم طالب التسجيل: سيسامي وركشوب 

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 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023ون لينكولن بالزا، نيويورك، إن واي 

 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 168335 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 168335 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Adhesive bands for stationery or household purposes, 
dvertisement boards of paper or cardboard, 
Announcement cards [stationery], Boxes of cardboard or 

paper, Greeting cards, Labels, not of textile, Packing paper, 
Paper sheets [stationery], Printed matter, Writing paper, 
Booklets, Drawing materials, Envelopes [stationery], Erasers 

(Writing board -), Pastels [crayons], Pencil sharpeners 
[electric or non-electric], Pencils, Pens [office requisites], 
Stationery, Writing cases [stationery]. 

 لوحات إعالنية« األربطة الالصقة ألغراض القرطاسية أو لألغراض منزلية.
 من الورق أو الورق المقوى. بطاقات اعالنية ]قرطاسية[. عّلب من الورق

 بطاقات معايدة. بطاقات تعريفية غير مصنوعة من« المقوى أو الورق

 قالقماش. ورق التغليف. صحف ورقية ]قرطاسية[. مطبوعات. ور
 الكتابة. كراسات. مواد الرسم.ء مظاريف ]قرطاسية[.ء ممحاة )ممحاة

 بلوح الكتابة(, أقالم الرسم الشمعية ]أقالم شمعية[. برايات أقالم الرصاص

 ]كهربائية أو غير كهربائية[. أقالم الرصاص. أقالم حبر ] لوازم مكتبية[.
 قرطاسية. علب الكتابة ]قرطاسية[.

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman – Abu Alanda /Al-Hizam Street , 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027شارع الحزام   ، ص.ب: -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 

king hussein Street  

ليغعنوان التب الملك حسينشارع  - العبدليعمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168015 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 168015 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Pipes and tubes and plastic parts for pipes and pipes  والمواسير   قطع لالنبيبانابيب بالستيكية وومواسير 

 

Date of 04/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: ahmad mousa ahmad 
daboo/Alqanah for plastic 
r  

 اسم طالب التسجيل: القناة للصناعات البالستيكية  /احمد  موسى احمد  دبور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab -industrial cirt bridge, P.O.Box: 
10148, 11151 

, 10148سحاب قرب جسر المدينةالصناعية   ، ص.ب:
11151 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10148 -11151 sahab -industrial 
cirt bridge 

ليغعنوان التب سحاب قرب جسر المدينةالصناعية  11151 -10148ص.ب    

Trademark 168021 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 168021 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Bags; Bags for women. .حقائب، حقائب نسائية 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: Al-Qadisiah for Clothing 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م0م0ذ0القادسيه لأللبسه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al- Zarqa Al-Jadedah – Jordan, P.O.Box: 
921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921100االردن  ، ص.ب: -الزرقاء الجديدة 

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 168048 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 168048 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags; handbags; suitcases, holdalls, purses, pocket wallets; 

umbrellas, parasols and walking sticks 

حقائب سفر قماشية، محافظ نقود، محافظ جيب؛ مظالت، حقائب؛ حقائب يد؛ حقائب سفرية، 

 شماسي وعصي المشي.

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG, 
England, P.O.Box: 3308, 11181 

جيه جي،  1سي  1اكسفورد ستريت، لندن، دبليو  334-348
 11181, 3308انجلترا  ، ص.ب:

 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 168365 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 168365 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Backpacks, Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
nackaging, Briefcases, Card cases [notecases], Cases, of 

ther or leather board, Envelopes, of leather, for packaging,  
Handbags, Pocket wallets, School bags, Shopping bags, Sling 
bags for carrying infants, Traveling bags, Trunks [luggage] , 

Umbrellas, Wallets (Pocket —), Wheeled shopping 
bags. 

 ائب ]مظاريف. وأكياس[ من الجلد لغايات.حقانب تحمل على الظهر.ء حق
 تعبنتهاء محافظ جلدية مسطحة. حافظات بطاقات )حافظات جيب جلدية

 لألوراق المالية(. علب من الجلد أو الجلد المقوى, مظاريف تعبئة من الجلد.
 حقائب يدوية. محافظ جيب. حقائب كتب مدرسية. حقائب تسوقء حقانب

 حقائنب سفر.صناديق )أمتعة(. مظالت. بحماالت لحمل األطفال الرضع ?

 حافظات نقود )حافظات جيب للنقود(. حقائب تسوق ذات عجالت.

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman – Abu Alanda /Al-Hizam Street , 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027شارع الحزام   ، ص.ب: -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 
king hussein Street  

ليغعنوان التب الملك حسينشارع  - العبدليعمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168012 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 168012 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

bags الحقلئب 

 

Date of 28/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/11/2019  

Applicant Name: Alaa Eldin Hassan Sobhy 
abu Namira 

 اسم طالب التسجيل: عالء الدين حسن صبحي ابو نمرة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa abdel Moneim Riyad , P.O.Box: 
7394, 13116 

 عنوان طالب التسجيل  13116, 7394شارع عبدالمنعم رياض   ، ص.ب:-الزرقاء 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7394 -13116 Zarqa abdel Moneim 

Riyad  

شارع عبدالمنعم رياض -الزرقاء  13116 -7394ص.ب  

 محل 

ليغعنوان التب  

Trademark 168266 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 168266 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

stone ( calcium carbonate ) , non - metallic materials for 
construction , bonding materials , clay and Carbonate plastic 

granules - Masterbatch ( Filler ) made by limestone calcium 
Carbonate ) , quartz , silica quartz , shiste ( Pozzalana ) and 
zeolite. 

حجر جيري ) كربونات الكالسيوم ( و مواد غير معدنية للبناء و مواد رابطة لصنع البالط 
يكية ) الفيلر ( مصنوعة امن الحجر الجيري ) كربونات وطين جيري و حبيبات بالست

 الكالسيوم ( و كوارتز و السيليكا كوارتز و الشيست ) الصخر البركاني ( و الزيواليت .

 

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Gulf Carbonate Company  اسم طالب التسجيل: الخليج لمنتجات الكربوناتشركة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Arab Street Build #1 Office#24, 

P.O.Box: 790, 11941 

  24ابراج الشويخ مكتب رقم -شفا بدران-شارع العرب -عمان 

 11941, 790، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 790 -11941 Amman -Arab Street 
Build #1 Office#24 

ابراج -شفا بدران-شارع العرب -عمان  11941 -790ص.ب  
 24مكتب رقم الشويخ 

ليغعنوان التب  

Trademark 168121 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 168121 الصنف 



172 

 

 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Goods for structural building with timber, namely, wood paneling, 
building timber, structural timber, timber boarding; glued-laminated 
wood, glued-laminated wood with lacquered surface; panels and 

molded padding, not of metal, for building; wooden panels, wooden 
molded padding, panels and molded padding from wooden 
composites, wooden composite boards and molded padding with 

wood-veneer protective layers, panels and molded padding from 
wood shavings, panels and molded padding from wood particles, 
panels and molded padding from hard-fiber material, panels and 

molded padding from plastic and other non-metal materials for 
building, panels and molded padding from a mixture of wood, 
wooden composites, plastic, and other non-metal materials for 

building; particle board; veneered particle board; laminated particle 
board; particle board and molded padding for construction; fire-
resistant particle boards and molded padding for building; thin 

particle boards; non-metal construction materials, namely, fiber 
panels, fiber panels and molded padding, for building, wood-fiber 
panels, fiber panels from wood fibers bonded together with resin 

and particle board pieces, and laminated fiber panels; oriented 
strand board, boards from long, flat, aligned oriented strand board; 
melamine resin-layered fiberboards of medium thickness; melamine 

resin-layered fiberboards with greater thickness; hybrid boards with 
bamboo middle ply; non-metal wall linings for buildings; wooden 
flooring, parquet flooring and parquet panels, parquet flooring of 

wood, parquet flooring of cork; parquet flooring out of wood, 
especially with a middle ply of wooden composites; paper and 
paper molded padding for building, namely, paper impregnated with 

artificial resin for laminates used on floors and walls in building 
construction; laminate flooring and drywall, not of metal; wood 
laminate flooring and drywall; wooden floor board; wooden beams; 

wooden planks; wooden paneling; wooden doors; wooden 
stripping; end stripping, not of metal; end stripping out of wood; 
wooden composites for floor coverings; wall linings and ceiling 

coverings, not of metal; wooden boards; wood veneers; terrace 
flooring and floor tiles, not of metal; wood for making household 
utensils; wood planks for building; sawn timber; plywood; 

manufactured timber; moldable wood panels, planks and boards; 
wood, semi-worked; vinyl sliding doors; casings, not of metal; vinyl 
doors 

البضائع ألعمال البناء الهيكلية  باستخدام األخشاب، تحديدا: ألواح الخشب وخشب البناء 
واألخشاب الهيكلية واأللواح الخشبية؛ الخشب الملصق المغلف والخشب الرقائقي 

ر المعدنية للبناء؛ األلواح المغلف مع سطح مطلي؛ األلواح والحشوات المقولبة غي

الخشبية والحشوات الخشبية المقولبة واأللواح والحشوات المقولبة من المركبات 
الخشبية واأللواح من المركبات الخشبية واللوحات المقولبة مع الطبقات الواقية من 
قشور الخشب واأللواح والحشوات المقولبة من نشارة الخشب واأللواح والحشوات 

من الجزيئات الخشبية واأللواح والحشوات المقولبة من المواد ذات األلياف  المقولبة
الصلبة واأللواح والحشوات المقولبة من البالستيك والمواد غير المعدنية األخرى للبناء 

واأللواح والحشوات المقولبة من خليط األخشاب والمركبات الخشبية والبالستيكية 

بناء؛ ألواح الجسيمات؛ ألواح الجسيمات المكسوة والمواد غير المعدنية األخرى لل
بالقشور الخشبية؛ ألواح الجسيمات المصفحة؛ ألواح الجسيمات والحشوات المقولبة 

لإلنشاء؛ ألواح الجسيمات المقاومة للحرائق والحشوات المقولبة للبناء؛ ألواح 

وألواح األلياف  الجسيمات الرقيقة؛ مواد البناء غير المعدنية تحديدا: ألواح األلياف
والحشوات المقولبة للبناء وألواح األلياف الخشبية وألواح األلياف من األلياف الخشبية 

الملصقة مع الراتينج وقطع ألواح الجسيمات وألواح األلياف المغلفة؛ ألواح الخشب 

المضغوط واأللواح من األلواح الطويلة والمسطحة مع األلواح على شكل ألواح 
ح األلياف من طبقات الميالمين والراتينج ذات السماكة المتوسطة؛ ألواح مضغوطة؛ ألوا

األلياف من طبقات الميالمين والراتينج ذات السماكة الكبيرة؛ األلياف الهجينة مع رقائق 

الخيزران المتوسطة؛ بطانات الجدار غير المعدنية للمباني؛ األرضيات الخشبية 
أرضيات الباركيه الخشبية وأرضيات الباركيه من وأرضيات الباركيه وألواح الباركيه و

الفلين؛ أرضيات الباركيه من الخشب، خصوصا مع رقائق متوسطة من المركبات 

الخشبية؛ الورق والحشوات المقولبة من الورق المستخدم للبناء، تحديدا: ورق مشّرب 
المباني؛ بالراتنج االصطناعي للرقائق المستخدمة في األرضيات والجدران في تشييد 

األرضيات الخشبية وجدران الجبس غير المعدنية؛ األرضيات الخشبية وجدران الجبس؛ 

ألواح األرضيات الخشبية؛ العوارض الخشبية؛ األلواح الخشبية؛ ألواح التلبيس 
الخشبية؛ األبواب الخشبية؛ قطع التصليح الخشبية؛ قطع تصليح النهايات غير المعدنية؛ 

ن الخشب؛ المواد المركبة الخشبية ألغطية األرضيات؛ بطانات قطع تصليح النهايات م

الجدران وأغطية األسقف غير المعدنية؛ األلواح الخشبية؛ القشور الخشبية؛ أرضيات 
الشرفات وبالط األرضيات غير المعدنية؛ خشب صنع األواني المنزلية؛ ألواح خشب 

؛ ألواح الخشب القابلة للبناء؛ الخشب المنشور؛ الخشب الرقائقي؛ الخشب المصنع

للتشكيل واأللواح واللوحات؛ الخشب المشغول جزئيا؛ أبواب جرارة من الفينيل؛ األغطية 
 غير المعدنية؛ األبواب المصنوعة من الفينيل

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: SWISS KRONO Tec AG اسم طالب التسجيل: سويس كرونو تيك ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Museggstrasse 14, 6004 Luzern,  

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  لوتسيرن،  سويسرا 6004، 14موزيجشتراسه 

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 168144 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 168144 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Construction & building materials. .مواد البناء واالنشاء 

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 تسجل هذه العالمة تم استناد الحكام المادة ) 
 العالمات التجارية .

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Abdel Ahad Attan & Sons 
Co.  

 اسم طالب التسجيل: خ.شركة عبد االحد قطان واوالده م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address streetamman-makkah street-no167-
second floor, P.O.Box: 4888, 11953 

الطابق الثاني  ،  167عمارة رقم-شارع مكة -عمان
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4888 -11953 streetamman-

makkah street-no167-second floor 

 167عمارة رقم-شارع مكة -عمان 11953 -4888 ص.ب 

 الطابق الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168231 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 168231 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pozzolan and basaltic materials المواد بوزوالنية /او بازلتية 

 

Date of 15/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2020  

Applicant Name: Manaseer Industrial 
Complex  

 اسم طالب التسجيل: شركة مجمع المناصير الصناعي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -king abdullah Street -Eighth 
circle -Manaseer Buliding , P.O.Box: 
141414, 11814 

مبنى -الدوار الثامن -شارع الملك عبد هللا الثاني -عمان 
 11814, 141414مجموعة المناصير   ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 923202 -11192 Jabal- Amman – 

Alrisas Street Al-Omari Group Building 31 

مجموعة –الرئاسة شارع -عمان  11192 -923202ص.ب  

 31العمري بناية 

ليغعنوان التب  

Trademark 167994 Class 19 19 العالمة التجاريةرقم  167994 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture; outdoor and indoor furniture, namely, coffee tables, 
end tables, side tables, dining tables, chairs, dining chairs, 
motion chairs, lounge chairs, lawn chairs, hammocks, beach 

chairs, beach furniture, poufs [furniture]; upholstered 
footstools, stools, benches, work benches, sofas, couches and 
chaise lounges; umbrella stands; tea carts; shelving; mirrors; 

picture frames; photograph frames; beds, pillows and bolsters; 
drapery hardware, namely, rod sets, rods of wood, rods of steel, 
poles, rings, drapery rings not of metal; decorative window 

finials; wall plaques made of plaster, plastic, or wood; display 
boards; clothes hangers; curtain hooks and rings; shower 
curtain rings; bath pillows; towel racks, towel stands; wine 

racks; cushions; statues and figurines of plaster, plastic, and 
wood; non-metal storage boxes of wood and plastic for use on 
building decks; decorative boxes made of wood; storage and 

organization products and accessories, namely, storage 
shelves, storage cabinets, drawer organizers and storage 
systems comprising shelving and drawers, storage racks; non-

metal containers for storage, namely, wood and plastic storage 
boxes; bookcases; book stands, desks; cabinets; chests of 
drawers; dressers; nightstands; garment racks; desktop 

statuary of wood and plastic; cork boards and bulletin boards; 
non-metal step ladders; jewelry stands and jewelry trees. , 

أثاث، أثاث خارجي وداخلي وتحديًدا طاوالت القهوة وطاوالت طرفية وطاوالت جانبية 
ول الطعام وكراسي وكراسي تناول الطعام وكراسي متحركة وكراسي استلقاء تنا وطاوالت

وأرجوحات شبكية وكراسي شاطئية وأثاث شاطئي ومقاعد صغيرة بدون ظهر  وكراسي مروج

القدمين المنجد وكراسي بال ظهر ومقاعد ومقاعد عمل وأرائك وأرائك استلقاء،  )اثاث(، مسند
ومرايا، وإطارات صور، وأسرة ووسائد ومساند، عربات شاي، وأرفف،  قوائم مظالت،

أطقم من القضبان وقضبان من الخشب وقضبان من الفوالذ وأقطاب  ولوازم ستائر وتحديًدا

المعدن، زهريات نوافذ، لوحات جدارية مصنعة من الجبس أو  وحلقات ستائر ليست من
ئر، حلقات ستائر عرض، حماالت ثياب، خطاطيف وحلقات ستا البالستيك أو الخشب، ألواح

فوط، حوامل فوط، أرفف خمور، وسائد، تماثيل ومجسمات من  استحمام، وسائد حمام، أرفف

صناديق تخزين غير معدنية من الخشب والبالستيك لالستخدام  الجبس والبالستيك والخشب،
مصعة من الخشب، منتجات وملحقات تخزين وتنظيم  في كتل البناء، صناديق مزخرفة

التخزين ومنظمات األدراج وأنظمة تخزين تشتمل على  فف التخزين ومقصوراتوتحديًدا أر

حاويات غير معدنية للتخزين وتحديًدا صناديق تخزين من  األرفف واألدراج وأرفف التخزين،
حوامل كتب مكاتب، مقصورات، صناديق لألدراج، طاوالت  الخشب والبالستيك، حافظات كتب،

تماثيل لسطح المكتب من الخشب والبالستيك، ألواح فلين  ثياب،ملبس، طاوالت أسرة، أرفف 

 حوامل مجوهرات وحوامل شجرية للمجوهرات وألواح نشرات، ساللم غير معدنية،

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88249860 
Claim Date: 04/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88249860رقم االدعاء: 
 04/01/2019تاريخ االدعاء: 

  

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 

USA 

، الواليات 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  1000

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168043 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 168043 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

wooden doors, wooden doors frames, wooden windows 
frames,wooden furniture 

 ابواب خشبية، اطارات ابواب خشبية، اطارات نوافذ خشبية ، اثاث خشبي 

 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Jordanian European for 
aluminum and wood 
manufacturing and trading 

 اسم طالب التسجيل: لصناعة وتجارة االلمنيوم والخشبشركة االردنية االوروبية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -queen rania st abu alhaj complex 
, P.O.Box: 17038, 11195 

, 17038شارع الملكة رانيا مجمع ابو الحاج   ، ص.ب:-عمان 
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 amman -queen 
rania st abu alhaj complex  

شارع الملكة رانيا مجمع -عمان  11195 -17038ص.ب  
 ابو الحاج 

ليغعنوان التب  

Trademark 168090 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 168090 الصنف 
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 HEAVENLY  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mattresses; bed bases; pillows; beddings, except linen.  ماعدا البياضات[.الفرشات؛ قواعد األِسّرة؛ المخدات؛ فراش نوم[ 

 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Westin Hotel 
Management, L.P. 

التسجيل:اسم طالب  .بي .ويستن هوتل مانجمنت، إل  

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 Star Point, Stamford, Connecticut 
06902 

 عنوان طالب التسجيل  06902ستامفورد، كونيتيكت وان ستار بوينت، 

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 

 أبراج الحجازعمان، شارع مكة،  11821

ليغعنوان التب  

Trademark 168183 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 168183 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

insects killer ,clothes racks for drying ,ironing board   قاتلة حشرات ،مناشر غسي ،الواح كي 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Nsaq International For 
Electrical Appliances 
Trade Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة نسق العالمية لتجارة االجهزة 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-Al -Madina Al -Mnwara Street, 
P.O.Box: 33096, 11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 33096ص.ب:ش المدينة المنورة   ، -عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 33096 -11134 Amman-Al -Madina 
Al -Mnwara Street 

ليغعنوان التب ش المدينة المنورة -عمان 11134 -33096ص.ب    

Trademark 167987 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 167987 الصنف 
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KANEBO 
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith); cosmetic and toilet utensils, other 

than electric toothbrushes; perfume containers; perfume 
sprayers; brushes (except for paint brushes); cosmetic brushes; 
eyebrow brushes; hair brushes; nail brushes; shaving brushes; 

combs; powder compacts; soap dispensers; soap holders; 
sponge holders; powder puffs; sponges; cosmetic sponges. 

ا(؛ أواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ )التي ليست من المعادن النفيسة او المطلية به
أواني لمستحضرات التجميل والتواليت، عدا عن فراشي األسنان الكهربائية؛ أوعية للعطور؛ 

بخاخات عطور؛ فراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(؛ فراشي ألغراض التجميل؛ فراشي 
حواجب؛ فراشي شعر؛ فراشي أظافر؛ فراشي حالقة؛ أمشاط؛ علب مساحيق التجميل؛ اوعية 

حامالت الصابون؛ حامالت االسفنج؛ قطن ذر مساحيق التجميل؛ اسفنج؛ تصريف الصابون؛ 

 اسفنخ ألغراض التجميل.

 

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name : Kao Kabushiki Kaisha 
(also trading as Kao 
Corporation) 

 اسم طالب التسجيل: (تداول أيضا باسم كاو كوربوريشن)كاو كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو-شوم، تشووه-1، نيهونباشي كاياباشو 14-10

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 168213 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 168213 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers; cookware and 

tableware, except forks, knives and spoons; combs and 
sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-

worked glass, except building glass; glassware, porcelain and 
earthenware 

ادوات وأواني واوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ؛ تجهيزات المطابخ وأدوات المائدة، 

باستثناء الشوك والسكاكين والمالعق؛ أمشاط وإسفنج؛ فراشي، عدا فراشي التلوين او 
واد لصنع الفراشي؛ ادوات التنظيف؛ زجاج غير مشغول أو شبه مشغول، عدا الدهان؛ م

 الزجاج المستعمل في المباني؛ األواني الزجاجية وأواني خزف الصيني وأواني خزفية.

Special condition:  Trademark limited by the colors Blue, Dark 

Blue, Golden, White as per the specimen field at the trademark 
office 

اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان االزرق والكحلي والذهبي واالبيض كما في النموذج 

 المودع لدى مسجل العالمات التجارية

 

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: UMBERTO CERAMICS 
INTERNATIONAL PVT. 
LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .ال تي دي .سيراميكس انترناشونال بي في تيأمبيرتو 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sadoliya - Galteshwar Road, Opp. GSPL, 
Off. National Highway No. 8, Taluka - 

Prantij, District - Sabarkantha, Gujarat- 
383205 INDIA 

جالتشوار رود، أوب. جي إس بي إل، اوف ناشونال  -سادوليا 
برانتيج، ديستريكت. ساباركانثا،  -، تالوكا 8هايوي نمبر.

 ، الهند383205 -غوجارات 

 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 168222 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 168222 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Non-woven textile fabrics; Cloth; Knitted fabric; Resin cloth; 

Tapestry [wall hangings], of textile; Travelling rugs [lap robes]; 
Filtering materials of textile; Tablecloths, not of paper; Fabrics 
for textile use . 

منسوجة؛ مالبس ؛  اقمشة منسوجة؛ أقمشة معالجة للعزل من الرطوبة   ؛  اقمشة غير 

مطرزات من النسيج تعلق على الجدران؛ بطانيات للسفر ؛ مواد من النسيج للترشيح ؛ اغطية 
 للموائد ليست من الورق ؛ اقمشة لالستخدام في النسيج.

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name : Tiandingfeng Nonwovens 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.تياندينجفيونج نونوفينز كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 8, Garden Street, Linyi County, 
Dezhou City, Shandong Province, China 

، جاردن ستريت، ليني كونتري، ديزهو سيتي، مقاطعة  8رقم 
 شاندونج، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168078 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 168078 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household linens; shower curtains; bedding, namely, 
comforters, sheets and sheet sets, shams, pillow cases, bed 

skirts, bed spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and 
throws; fabric window coverings, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags, valances; towels, namely, cotton towels, bath 

towels and beach towels; wash cloths; covers for cushions; 
fitted toilet lid covers made of fabric 

ش منزلية، ستائر استحمام، أغطية وتحديًدا األلحفة والمالءات وأطقم المالءات حافظات مفار
الوسائد أغطية  األسرة المتدلية مفارش األسرة بطانيات ومالءات، أغطية نوافذ من القماش 

وتحديًدا الستائر والبراديات والحاجبات، فوط وتحديًدا الفوط القطنية وفوط االستحمام وفوط 
 مالبس غسل، أغطية للوسائد، أغطية للمرحاض مصنعة من القماش. الشاطئ،

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88249860 
Claim Date: 04/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88249860رقم االدعاء: 
 04/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 

USA 

، الواليات 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  1000

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168044 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 168044 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household linen; Cloth; bed linen; non-woven textile fabrics; 
tablecloths, not of paper; bath linen, except clothing; wall 

hangings of textile; textile material; fabric; bedspreads 

المنزلي؛ األقمشة؛ بياضات )أغطية( لألسرة؛ أقمشة من نسيج غير بياضات لالستعمال 
محبوك؛ أغطية للموائد )ليست من الورق(؛ بياضات حمام )عدا المالبس(؛ مطرزات من 

 النسيج تعلق على الجدران؛ مواد نسيجية؛ أقمشة؛ شراشف.

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Hangzhou Jinghui Qiyuan 
Trading Co., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتد.هانجزو جينجهو كييان تريدينج كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Minwei Village, Yinong Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou City, Zhejiang, China 

مينوي فيليج، ينونج تاون، مقاطعة كسيوشان، هانجزو سيتي، 
 زيجيانج، 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 168331 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 168331 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; sweaters; vests; shirts; tee-shirts; trousers; jackets 

(clothing); suits; coats; overcoats; raincoat; parkas; skirts; 
dresses; shorts; pajamas; bathrobes; hats; caps (headwear); 
hosiery; gloves (clothing); neckties; belts (clothing); leather 

belts (clothing); scarfs; pocket squares; sashes for wear; 
shawls; stockings; socks; tights; braces for clothing 
[suspenders]; fur stoles; underwear; footwear; slippers; boots; 

ankle boots. 

المالبس؛ الكنزات؛ السترات بدون أكمام ؛ القمصان؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ 

نطلونات؛ الجاكيتات )مالبس(؛ البدالت؛ المعاطف ؛ المعاطف التي ترتدى فوق المالبس؛ الب
معاطف المطر ؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ التنانير ؛ الفساتين ؛ السراويل القصيرة ؛ مالبس 

النوم؛ وأرواب االستحمام؛ القبعات ؛ القبعات )ألبسة رأس(؛ الجوارب الطويلة؛ القفازات 

بطات العنق؛ األحزمة )مالبس(؛ االحزمة الجلدية )مالبس(؛ األوشحة؛ مناديل )مالبس(؛ ر
الجيب المربّعة؛ األوشحة؛ الشاالت ؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ والجوارب ؛ المالبس 
الضيقة ؛ مشابك للمالبس )حماالت(؛ شاالت الفراء؛ المالبس الداخلية؛ والبسة القدم؛ 

 قصيرة.الشباشب؛ الجزم ؛ الجزمات ال

Priority claim:  Claim Country: CN 
Claim No.: 36305010 

Claim Date: 11/02/2019 

 CNاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 36305010رقم االدعاء: 

 11/02/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 04/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier اسم طالب التسجيل: لويس فايتون ماليتير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France 2عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001نيوف -، ريو دو بونت 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual 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 168164 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168164 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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; Overcoats; Petticoats; 
Ready-made clothing; Shawls; Shirts; Shoes; Shoulder wraps; 

Stockings; Suits; Tee-shirts. 

األحزمة ]مالبس[، أوشحة للرقبة من فرو أو ريش أو نسيج رقيق، أحذية عالية الرقبة، 

قبعات ]لباس للرأس[، المالبس، مالبس رياضية، مالبس من الجلود المقلدة، مالبس من 
الجلود، معاطف، سترات )سترات علوية(، ياقات ]مالبس[، أحزمة، قفازات ]مالبس[، قبعات، 

من ورق( ]مالبس[، جوارب، سترات ]مالبس[، سترات )سترات من النسيج قبعات )قبعات 

الصوفي( ]مالبس[، قمصان محبوكة من الصوف أو الحرير ]مالبس[، ربطات العنق، 
معاطف، تنورة، مالبس جاهزة، الشاالت، القمصان، األحذية، معاطف للكتف، جوارب، بِدل، 

 قمصان قصيرة األكمام ]تي شيرت[.

 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: Al-Qadisiah for Clothing 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م0م0ذ0القادسيه لأللبسه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Al- Zarqa Al-Jadedah – Jordan, P.O.Box: 
921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921100االردن  ، ص.ب: -الزرقاء الجديدة 

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 168045 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  168045 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Headwear; caps being headwear; clothing; outerclothing; 
uniforms; jackets [clothing]; tee-shirts; sports singlets 

أغطية الرأس، القلنسوات كونها أغطية رأس، المالبس، المالبس الخارجية، البذات النظامية، 
 الجاكيتات )مالبس(، قمصان نصف كم، قمصان تحتانية رجالية رياضية.

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

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN الطالبجنسية  روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168342 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168342 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear, namely, articles of clothing for 

women and girls, underwear, lingerie, nightwear, leisurewear, 
sleep shirts, sleep pants, sleep tops, pyjamas, pyjama sets, 
baby doll nightdresses, nightdresses, kimonos, robes, gowns 

and wraps, t-shirts, hoodies, jackets, tops, pants, Capri pants, 
sarongs, camisoles, chemises, slips, boxer shorts, footwear, 
slippers, booties, socks, headgear, hats, eye masks; clothing, 

namely bras, sport bras, bralets, bustiers, body suits, bra 
accessories, namely bra straps, bra extenders, bra pads, self-
adhesive support tapes for wear, nipple covers, slips, panties, 

g-strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer shorts, garter 
belts, girdles, sarongs, stockings, hosiery, pantyhose, socks, 
tights, leotards, leggings, camisoles, lingerie, negligees, 

pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, sleep 
shirts, sleep pants, baby dolls, Capri sets, boxer sets, kimonos, 
t shirts, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, pants, shorts, 

sweaters, Capris, skirts, dresses, blazers, blouses, jackets, 
coats, slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, 
sweat shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, 

undershirts, underwear, swimwear, beach cover-ups, 
headbands, gloves, scarves, hats, caps, ties and belts; ladies 
footwear, namely shoes, slippers, sandals, booties, workout 
shoes and running shoes ; articles of clothing for children; 

articles of footwear for children; articles of headgear for 
children; articles of clothing for men; articles of footwear for 
men; articles of headgear for men. 

مالبس و أحذية و قبعات وتحديًدا عناصر مالبس للنساء والفتيات و مالبس داخلية و مالبس 

و مالبس استجمام و قمصان نوم و سراويل نوم و مالبس  داخلية للسيدات و مالبس نوم
فوقية للنوم و بيجامات و أطقم بيجامات و فساتين نوم و فساتين سهرات و كيمونو و سترات 

منزلية و وزرات و قمصان قصيرة األكمام و قالنس و سترات و مالبس فوقية و سراويل و 

بسة زالقة و سراويل بوكسر قصيرة و سراويل كابري و ألبسة سارونج و قمصان قصيرة و أل
أحذية و أخفاف و أحذية طويلة و جوارب و أغطية للرأس و قبعات و أقنعة للعين، مالبس و 

وتحديًدا حماالت الصدر و حماالت صدر رياضية و حماالت صدر طويلة و بزات حاملة و 

االت الصدر و ملحقات حماالت الصدر و وتحديًدا أشرطة حماالت الصدر و أشرطة تمديد حم
رقع حماالت الصدر و أشرطة حاملة ذاتية اللصق و أغطية للحلمات و زالقات و سراويل 

داخلية و ملبوسات جي سترينج و سيور جلدية و سراويل طويلة و بيكيني و سراويل بوكسر 

قصيرة و أحزمة جارتر و أحزمة و عباءات بحر و جوارب و جوارب طويلة و ألبسة ضيقة و 
صان داخلية و مالبس داخلية و بيجامات و قمصان نوم و أثواب حمام و قمصان طماق و قم

و مالبس تحتية و قمصان نوم و سراويل نوم و أطقم كابري و أطقم سراويل بوكسر و 

كيمونو و قمصان قصيرة األكمام و مالبس فوقية و مالبس فوقية قصيرة و قمصان و 
بريس و تنورات و فساتين و سترات بليزر و سراويل و بناطيل قصيرة و كنزات و مالبس كا

بلوزات و سترات و معاطف و سراويل فضفاضة و بزات و جينز و صدريات و سراويل 

طويلة و قمصان ثقيلة و سراويل قصيرة ثقيلة و بزات ثقيلة و بزات ركض و سراويل داخلية 
رأس و و قمصان داخلية و مالبس داخلية و مالبس بحر و عباءات شاطئ و عصابات 

قفازات و أوشحة و قبعات و أربطة وأحزمة و أحذية نسائية و وتحديًدا و أحذية قصيرة و 

أخفاف و صنادل و أحذية طويلة و أحذية تمارين رياضية و وأحذية ركض، عناصر مالبس 
لألطفال، أحذية لألطفال، أغطية رأس لألطفال، عناصر مالبس للرجال، أحذية للرجال، أغطية 

 رأس للرجال.

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Twofathers Limited اسم طالب التسجيل: توفاذرز ليمتد 

Nationality     : JERSEY جنسية الطالب جيرسي: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12 Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 

3RT 

آر  3  2كاستيل ستريت، اس تي هيلر، جيرسي، جيه اي  12

 تي

 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 168310 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168310 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, shirts, t-shirts, pullovers, tunics, sweaters, 

sweatshirts, jackets, pants, sweatpants, yoga pants, leggings, 
shorts, panties, hats. 

المالبس وتحديداً القمصان وقمصان النصف كم والسترات الصوفية والسترات الطويلة 

والكنزات والكنزات الصوفية والجاكيتات والسراويل والسراويل المطاطية الخصر وسراويل 
اليوغا وااللبسة السميكة الضيقة لكسوة الساقين والسراويل القصيرة والسراويل الداخلية 

 بعات.والق

 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

Applicant Name: Victoria's Secret Stores 
Brand Management, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت، 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 Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068 

 عنوان طالب التسجيل  43068فور ليمتد باركواي، رينولدسبورج، اوهايو 

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 168392 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168392 الصنف 
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  CAPELLI SPORT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bandanas [neckerchiefs]; Belts [clothing]; Boot uppers; Boots; 

Boots for sports; Camisoles; Caps [headwear]; Clothing; Ear 
muffs [clothing]; Footwear; Footwear uppers; Galoshes; 
Goloshes; Hats; Headbands [clothing]; Hosiery; Jackets 

[clothing]; Jerseys [clothing]; Knitwear [clothing]; Leg warmers; 
Leggings [leg warmers]; Leggings [trousers]; Mittens; 
Outerclothing; Pajamas (Am.); Robes (Bath—); Sandals; Scarfs; 

Scarves; Shawls; Shoes; Slippers; Socks; Sports (Boots for—); 
Sports jerseys; Sports shoes; Tee-shirts; Tights; Underclothing; 
Underpants; Uniforms; Waterproof clothing. 

بندانات ]مناديل للرقبة[؛ أحزمة ]مالبس[؛ وجه الحذاء )الجزء العلوي من األحذية(؛ أحذية؛ 

والت )سترات نسوية قصيرة(؛ قبعات ]أغطية للرأس[؛ مالبس؛ أغطية أحذية للرياضة؛ قميص
لألذنين ]مالبس[؛ لباس القدم؛ وجه القدم )الجزء العلوي من لباس القدم(؛ حذاء مطاطي 

خارجي؛ حذاء مطاطي خارجي؛ قبعات؛ أربطة للرأس ]مالبس[؛ مالبس محبوكة؛ جاكيتات 

ة؛ أغطية للساق؛ طماقات )أغطية ]مالبس[؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ مالبس محبوك
للساق(؛ طماقات ]بناطيل[؛ قفازات؛ مالبس خارجية؛ بيجامات؛ أرواب استحمام؛ صنادل؛ 

لفاعات؛ لفاعات؛ شاالت؛ أحذية؛ شباشب؛ جوارب قصيرة؛ أحذية للرياضة؛ قمصان للرياضة؛ 

؛ أزياء أحذية للرياضة؛ قمصان نصف كم؛ أثواب ضيقة؛ مالبس داخلية؛ سراويل داخلية
 موحدة؛ مالبس مضادة للماء

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

Applicant Name: GAGB LLC اسم طالب التسجيل: غاغبي 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 3 Empire Blvd., South Hackensack NJ 

07606 

 عنوان طالب التسجيل  07606امباير بولفارد، ساوث هاكنساك نيو جيرسي  3

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 168396 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  168396 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. 

 ؛ طماقات صنادل؛ ؛ ؛أحذية لكرة القدم ؛أحذية نصفية للشاطئ ؛أحذية أحذية للرياضة ؛ أحذية

 أحذية ؛ أحذية خشبية استحمام؛شباشب؛شباشب 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

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 10150Metropolis  

Thailand, P.O.Box: 841153, 11184 

-مونتهاتوراجسريبيشيت ألي، كهلونغ بانغ بون سب برايا 45
 10150ميتروبوليس ديستريكت، بانغ بون ديستريكت، بانكوك 

 11184, 841153تايالند  ، ص.ب:

 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 168299 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168299 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear and headgear. .المالبس؛ لباس القدم وأغطيه الراس 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG, 
England 

جيه جي،  1سي  1اكسفورد ستريت، لندن، دبليو  334-348
 انجلترا  

 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 168333 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168333 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clothing, footwear and headwear; children’s clothing, babies 

clothing; slippers, babies booties; hosiery; nightwear, 
swimwear, underwear. 

المالبس، لباس القدم وأغطية الرأس؛ مالبس األطفال، مالبس األطفال الرضع؛ أحذية وأخفاف 

 الرضع؛ المالبس المحبوكة؛ مالبس النوم، مالبس السباحة، المالبس الداخلية.األطفال 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 334-348 Oxford Street, London, W1C 1JG, 
England, P.O.Box: 3308, 11181 

جيه جي،  1سي  1اكسفورد ستريت، لندن، دبليو  334-348
 11181, 3308انجلترا  ، ص.ب:

 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 168362 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168362 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

shoes, Caps (headwear), Clothing, Coats, Ear muffs (clothing), 
Fitting of metal for footwear, Footwear, Gloves (clothing), 

Gymnastic Shoes, Hats, Headbands (clothing), Hoods 
(Clothing), Liveries, Masks (Sleep_), Money belts (Clothing), 
Neckties, Robes (Bath-), Sashes for wear, Scarfs, Socks, Sun 

Visors 

 س(.أحذية. قبعات )أغطية للرأس(.؛ مالبسء معاطف. أغطية لألذنين )مالب
 لواز م معدنية للباس القدم. لباس القدم. قفازات )مالبس(. أحذية للرياضة

 البدنية. قبعات. أربطة للرأس )مالبس(. برنس )أغطية للرأس( )مالبس(.
 زي للخدم. غطاء للعين عند النوم. احزمه للنقود )مالبس(. ربطات عنق.

 الشمس أرواب استحمام. نطاقات. لفاعات. جوارب قصيرة. واقيات من

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Abu Alanda /Al-Hizam Street 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027شارع الحزام   ، ص.ب: -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 
king hussein Street  

ليغعنوان التب  الملك حسين شارع  - العبدلي-عمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168011 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168011 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

clothing   المالبس 

 

Date of 28/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/11/2019  

Applicant Name: Alaa Eldin Hassan Sobhy 
abu Namira 

 اسم طالب التسجيل: عالء الدين حسن صبحي ابو نمرة 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa abdel Moneim Riyad , P.O.Box: 
7394, 13116 

 عنوان طالب التسجيل  13116, 7394شارع عبدالمنعم رياض   ، ص.ب:-الزرقاء 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7394 -13116 Zarqa abdel Moneim 

Riyad  

شارع عبدالمنعم رياض -الزرقاء  13116 -7394ص.ب  

 محل 

ليغعنوان التب  

Trademark 168265 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168265 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aprons [clothing] ,Babies’ pants [clothing], Bandanas 
[neckerchiefs] , Bath robes, Bath sandals, Bath slippers, Bathing 

caps - Bathing drawers - Bathing suits - Bathing trunks - Beach 
clothes - Beach shoes - Belts [clothing] - Belts (Money-) [clothing] – 
Berets - Bibs, not of paperB - Boas [necklets] - Bodices [lingerie] - 

Boot uppers - Boots - Boots for sports - Boots (Ski-) - Braces for 
clothing [suspenders] – Brassieres - Breeches for wear – Camisoles 
- Cap peaks - Caps [headwear] - Caps (Shower-) – Chasubles - 

Clothing * - Clothing for gymnastics - Clothing of imitations of 
leather - Clothing of leather – Coats - Coats (Top-) - Collar 
protectors - Collars [clothing] - Combinations [clothing] – Corselets 

- Corsets [underclothing] - Costumes (Masquerade-) – Cuffs - 
Cyclists’ clothing - Detachable collars - Drawers [clothing] - Dress 
shields – Dresses - Dressing gowns - Ear muffs [clothing] - Esparto 

shoes or sandals - Fishing vests - Fittings of metal for footwear - 
Football boots - Football boots (Studs for-) - Football shoes - 
Footmuffs, not electrically heated – Footwear - Footwear (Fittings of 

metal for ( Footwear (Heelpieces for-) - Footwear (Non-slipping 
devices for-) - Footwear (Tips for-) - Footwear uppers- Footwear 
(Welts for) - Frames (Hat-) [skeletons] - Fur stoles - Furs [clothing] - 

Gabardines [clothing] - Gaiter straps – Gaiters – Galoshes – Garters 
– Girdles - Gloves [clothing] – Goloshes - Gowns (Dressing-) - 
Gymnastic shoes - Half-boots - Hat frames [skeletons] – Hats - Hats 

(paper ) [clothing] - Headbands [clothing] - Headgear for wear - 
Heelpieces for footwear - Heelpieces for stockings – Heels - Hoods 
[clothing] – Hosiery - Jackets [clothing] - Jackets (Stuff-) [clothing] - 

Jerseys [clothing] - Jumper dresses - Jumpers [pullovers] - 
Knitwear [clothing] - Lace boots - Layettes [clothing] - Leather 
(Clothing of-) - Leather (Clothing of imitations of-) - Leg warmers - 

Leggings [leg warmers] - Leggings [trousers] - Linen (Body-) 
[garments] - Linings (Ready-made-) [parts of clothing] – Liveries – 
Maniples – Mantillas - Masks (Sleep ) - Masquerade costumes - 

Miters [hats] - Mitres [hats] - Mittens - Money belts [clothing- 
Motorists’ clothing - Muffs [clothing] - Neckties - Non -slipping 
devices for footwear A - Outerclothing - Overalls - Overcoats - 

Pajamas (Am.) - Pants - Paper clothing - Paper hats [clothing] - 
Parkas - Peaks (Cap - ) - Pelerines - Pelisses - Petticoats - Pinafore 
dresses - Pocket squares - Pockets for clothing - Ponchos - 

Pullovers - Pyjamas - Ready -made clothing - Ready -made linings 
[parts of clothing] - Robes (Bath - ) - Sandals - Saris - Sarongs - 
Sashes for wear - Scarfs - Scarves - Shawls - Shields (Dress - ) - 

Shirt fronts - Shirt yokes - Shirts - Shoes - Short -sleeve shitrs - 

)لفاعات عنق عريضة(، سراويل اطفال، بندانات، ارواب مراييل )مالبس(، استكة 
استحمام، صنادل استحمام، شاباشب استحمام، اغطية رأس لالستحمام، سراويل 

استحمام، أثواب استحمام، مالبس للشاطيء، احذية للشاطيء، أحزمة، احزمة للنقود، 
شاحات، بيرية )قبعات مستديرة مسطحة(، مراييل اطفال غير مصنوعة من الورق، و

صدارات )بياضات( رخم االحذية )الجزء العلوي من االحذية( أحذية، احذية للرياضة، 

احذية تزلج، شااالت مالبس، مشدات للصدر، بنطلونات قصيرة، قميصوالت، قبعات، 
قبعات استحمام، عباءات، مالبس، مالبس للرياضة البدنية، مالبس من جلد مقلد، 

فة، ياقات واقية، ياقات، قمصان مسرولة، مشدات مالبس جلدية، معاطف، معاطف خفي

للنساء، مالبس للحفالت التنكرية، زمامات االكمام، مالبس لراكبي الدراجات، ياقات قابلة 
للفك، سراويل داخلية، واقيات مالبس، فساتين، عباءات، أحذية أو صنادل من نسيج 

حذية لكرة القدم، رصائع الحلفاء، صدارات لصيد السمك، لوازم معدنية للباس القدم، ا

الحذية كرة القدم، أغطية ال تسخن كهرائيا لتدفئة القدمين، لباس القدم، لوازم معدنية 
للباس القدم، كعوب للباس القدم،أدوات مانعة النزالق لباس القدم، اطراف لباس القدم، 

ن فرعات لباس القدم، سيور للباس القدم، هياكل قبعات، شاالت من الفرو، مالبس م

الفرو، ثياب غبردين، طماقات، حذاء مطاطي خارجي، اربطة للجوارب، قفازات، حذاء 
مطاطي خارجي، عباءات، احذية للرياضة البدنية، احذية نصفية، قبعات، قبعات ورقية، 

اربطة للرأس، أغطية للرأس،كعوب للباس القدم، كعوب للجوارب الطويلة، كعوب 

أس( مالبس محبوكة، جاكيتات من صوف ، لالحذية أو جوارب، برنس )أغطية الر
قمصان ورقية، اثواب بال اكمام، جرزايات، أحذية ذات اربطة، مالبس للمواليد، مالبس 

جلدية، مالبس من الجلد المقلد، جوارب لتدفئة الساق، بناطيل ضيقة تحتية،مالبس 

بس كتانية، بطانات جاهزة، زي خدم، ذراعة، طرحات، غطاء للعين عند النوم، مال
للحقالت التنكرية، تاج االسقف، قفازات، احزمة اانقود، مالبس سائقي السيارات، اغطية 

لتدفئة اليدين، ربطات عنق، ادوات مانعة النزالق القدم، مالبس خارجية، افرهوالت، 

معاطف خارجية، بيجامات، سراويل داخلية، جاكيتات مقلنسة، اطراف امامية للقبعات، 
رو، تنانير تحتية، اصواب بال اكمام، اوشحة للجيب، جيوب وشاحات، معاطف من الف

المالبس، البنش، مالبس جاهزة، بطانات جاهزة، ارواب استحمان، صنادل، ساري، 

السارنغ ، نطاقات، لفاعات، شاالت، واقيات للصدر، صدر القميص، باقات قمصان، 
اخلية للرجال ، قمصان، احذية، قمصان ذات اكمام قصيرة، لفاعات للكتفين، قمصان د

احذية تزلج، قفازات للتزلج على الجليد، تنانير، شورتات على شكل تنانير، قبعات 

ضيقة، شباشب، قمصان داخلية، جالبيب، حماالت للجوارب، جوارب قصيرة، نعال 
للباس القدم طماقات للكاحل ، احذية للرياضة، قمصان للرياضة، احذية للرياضة، 

ماصة للعرق، شاالت من الفرو، سيور للطماقات، رصائع  جوارب طويلة، جوارب طويلة

الحذية كرة القدم، جاكيتات من الصوف، بذالت، اثواب استحمام، واقيات من الشمس، 
حماالت للبنطلونات، مالبس داخلية ماصة للعرق، سترات، مالبس نسائية داخلية، 

بعات رسمة، قمصان نصف كم، اثواب ضيقة، زخارف لباس القدم، اثواب فضفاضة، ق

معاطف خفيفية، بناطيل، عمامات، مالبس داخلية، سراويل داخلية، ارياء موحدة، رخم 
لباس القدم، خمار، صدارات، صدارات لصيد السمك، اطراف امامية للقبعات، صدارات, 
مالبس مضادة للماء، سيور للباس القدم، بذالت رطبة للتزلج على الماء، اغطية وجه 

 يه خشبيه، اساور قمصان )مالبس(، ياقات قمصان. )خمار او حجاب( احذ

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Jordan Mobile Telephone 
Services Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8th Circle - King Abdullah the Second 
Street, Amman - Jordan, P.O.Box: 940821, 
11194 

األردن  ،  -الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 
 11194, 940821ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940821 -11194 8th Circle - King 

Abdullah the Second Street, Amman - 
Jordan 

الملك عبدهللا الدوار الثامن، شارع  11194 -940821ص.ب  

 األردن -الثاني، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168062 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168062 الصنف 
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Shoulder wraps - Shower caps - Singlets - Ski boots - Ski gloves - 
Skirts - Skorts - Skull caps - Sleep masks - Slippers - Slips 

[undergarments] - Smocks - Sock suspenders - Socks C Soles for 
footwear - Spats - Sports (Boots for-) - Sports jerseys - Sports - 
Stocking suspenders - Stockings - Stockings (Heel pieces for-) - 

Stockings (Sweat-absorbent-) - Stoles (Fur-) - Straps (Gaiter - Studs 
for football boots - Stuff jackets [clothing] - Suits - Suits (Bathing-) - 
Sun visors - Suspenders - Sweat-absorbent underclothing 

[underwear] - Sweaters - Swimsuits - Teddies [undergarments] - 
Tee-shirts - Tights - Tips for footwear - Togas - Top hats - Topcoats 
- Trouser straps - Trousers - Trunks (Bathing-) - Turbans - 

Underclothing - Underclothing (Anti-sweat-) - Underpants - 
Underwear L - Underwear (Anti-sweat-) - Uniforms - Footwear Veils 
[clothing] - Vests G - Vests (Fishing-) V - Visors [hatmaking] - 

Waistcoats - Waterproof - Welts for footwear - Wet suits for water-
skiing -Wimples - Wooden shoes -Wristbands [clothing] - Yokes 
(Shirt-). 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothes, HeadEADWEAR   المالبس و اغطية راس 

 

Date of 17/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2019  

Applicant Name: QADRI TRADING CO.,  اسم طالب التسجيل: شركة قادري التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN - SAADA STREET - CITY CENTER 

, P.O.Box: 20119, 11118 

, 20119وسط البلد   ، ص.ب: -شارع السعادة  -عمان 

11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20119 -11118 AMMAN - SAADA 
STREET - CITY CENTER  

ليغعنوان التب وسط البلد  -شارع السعادة  -عمان  11118 -20119ص.ب    

Trademark 168297 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 168297 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Arm bands [clothing accessories] - Artificial flowers - Artificial fruit - 
Artificial garlands - Badges [buttons] (Ornamental novelty-) - Badges 

for wear, not of precious - Bags (Zip fasteners for-) - Bands 
(Expanding-) for holding sleeves - Bands (Hair-) - Barrettes [hair-
slides] - Beads other than for making jewelry - Beards (False-) - Belt 

clasps - Binding needles - Birds’ feathers [clothing accessories] - 
Blouse fasteners - Bobbins for retaining embroidery floss or wool 
[not parts of machines] - Bodkins - Bows for the hair - Boxes for 

needles - Boxes (Sewing-) - Braces (Fastenings for-) -Braids - 
Brassards - Brooches [clothing accessories] - Buckles [clothing 
accessories] - Buckles (Shoe-) - Busks (Corset-) - Buttons - Cases 

(Needle-) -Chenille [passementerie- Clasp (Belt-) - Clothing (Edgings 
for-) - Clothing (Eyelets for- Clothing (Fastenings for-) - Clothing 
(Shoulder pads for-) - Collar supports - Competitors’ numbers - 

Cords for clothing - Cords for rimming, for clothing - Corset busks - 
Corsets (Hooks for-) - Crochet hooks (Embroidering-) - Curtain 
headings (Tapes for-) - Cushions (Needle-) - Cushions (Pin-) - 

Cyclists (Trouser clips for-) - Darning lasts - Darning needles - 
Decoration of textile articles (Heat adhesive patches for-) - Dress 
body fasteners - Dress fastenings - Edgings for clothing - Edgings 

(Lace for-) - Elastic ribbons - Embroidering crochet hooks - 
Embroidery - Expanding bands for holding sleeves - Eyelets for 
clothing - Eyelets (Shoe-) - False beards - False hair - False hems - 

False moustaches – Fancy goods [embroidery] - Fasteners (Shoe-) - 
Fasteners (Slide-) [zippers] - Fastenings for clothing - Fastenings for 
suspenders - Feathers [clothing accessories] - Festoons 

[embroidery] - Flounces (Skirt-) - Flowers (Artificial-) - Flowers 
(Wreaths of artificial- Frills for clothing - Frills [lacework] - Fringes - 
Fruit (Artificial-) - Garlands (Artificial-) G - Gold embroidery - 

Haberdashery*, except thread - Hair bands - Hair coloring caps - Hair 
colouring caps - Hair curlers, other than hand implements - Hair 
curling papers - Hair curling pins - Hair extensions - Hair (False-) - 

Hair grips [slides] - Hair nets -Hair ornaments - Hairpins - Hair 
(Plaited-) - Hair (Tresses of-) - Hat ornaments, not of precious metal -
Heat adhesive patches for repairing textile articles - Hems (False-) -

Hook and pile fastening tapes - Hooks (Embroidering crochet-) - 
Hooks for corsets -Hooks [haberdashery] -Hooks (Rug-) - Hooks 
(Shoe-) - Human hair - Knitting needles - Lace for edgings - Lace 

trimmings - Laces (Shoe-) - Laces (Woollen-) - Lasts (Darning-) - 
Letters for marking linen - Linen (Letters for marking-) - Linen 
(Numerals for marking-) - Marking linen (Numerals or letters for-) -

Mica spangles - Monogram tabs for marking linen - Moustaches 

اربطة للذراع، زهور اصطناعية، فواكة اصطناعية، اكاليل زهور اصطناعية، شارات 
ليست من معادن نفيسة، زمامات انزالقية، للحقائب، اربطة  للزينة، شارات للمالبس،

موسعة لمسك االكمام، اربطة شعر، مشابك شعر، خرزات عدا المستخدم لصناعة 
المحوهرات، لحى مستعارة، مشابك احزمة، ابر حباكة، ريش من طيور، زمامات 
 للسترات، مكوك لحفظ خيوط أو صوف التطريز، دبابيس شعر، اقواس شعر، علب

لالبر، علب خياطة، مشابك للشياالت، جدائل زينة، اربطة او عصبات للعضد، دبابس 
للزينة، ابازيم، ابزيم احذية، اضالع نشدات، ازرار، شنيل، مشبك حزام او سير، 

حواشي مالبس، عراوي مالبس، مشابك مالبس، كتافيات مالبس، دعائم ياقات، ارقام 

بال او خيوط لحواف المالبس، اضالع مشدات، المتسابقين، حبال او خيوط للمالبس، ح
كالبات مشدات ، سنارات حبك للتطريز، اشرطة لترويسات الستائر، مغارز ابر، 

مغارس دبابيس، مشابك لبناطيل راكبي الدراجات، قوالب لرتق او رفو االحذية، ابر 

اب، رتق او رفو، رقع الصقة حراريا لتزيين مواد النسيج، زمامات ثياب ، مشابك ثي
حواشي للمالبس، مخرمات للحواشي، اشرطة مرنة، سنارات حبك للتطريز، مطرزات، 

اربطة متمددة لمسك االكمام، عراوي مالبس، عراوي احذية، لحى مستعارة، شعر 

مستعار، حواشي اصطناعية، شوارب مستعارة، سلع مزخرفة، مشابك احذية، 
ش، كشاكش للتنانير، زهور سحابات، مشابك للمالبس، مشابك للشياالت، ريش، نقو

اصطناعية، اكاليل زهور اصطناعية، كشاكش للمالبس، كشاكش، اهداب، فواكة 

اصطناعية، اطاليل زهور اصطناعية، مطرزات ذهبية، كلف خياطة ماعدا الخيوط، 
اربطة شعر، قبعات صباغة الشعر، لفافات شعر ما عدا االدوات اليدوية، ورق لتجعيد 

د الشعر، وصالت شعر، شعر مستعار، مالقط شعر، شبكات السعر، دبابيس لتجعي

للشعر، حلي للشعر، دبابيس شعر، شعر مجدول، ضفائر شعر، حلى للقبعات، ليست 
من معادن نفيسة، رقع الصقة حراريا الصالح مواد النسيج، حواشي اصطناعية، 

كالبات، اشرطة ربط بالكالبات والخوايير، سنارات حبك للتطريز ، كالبات للمشدات، 

كالبات للبطانيات، كالبات احذية، شعر بشري، ابر حياكة، مخرمات للحواشي، 
زركشات للمخرمات، اربطة لالحذية، مخرمات صوفية، قوالب لرتق او رفو االحذية، 

احرف بوسم الكتاب، ارقام لوسن الكتان، برق من الميكا، شوارب مستعارة، علب 

ابر اللت تمشيط الصوف، ابر الحذائين، شبكات لالبر ، مغارز ابر، ابر، ابر حياكة، 
للشعر، ارقام للمتسابقين، ارقام لوسم الكتا، شارات للزينة، حلي للشعر، حلي للقبعات 
، ليست من معادن نفيسة، حلي لالحذية ، ليست من معادن نفيسة، اورسدو )زركشات 

راريا لتزين مالبس( ، ريش نعام، ورق لتجعيد الشعر، قيطان زركشة، رقع الصقة ح
مواد النسيج، رقع الصقة حراريا الصالح مواد النسيج، مغارز دبابيس، دبابيس، شعر 

مجدول، اشرطة جوائز، اعنة لتوجيه االطفال، اشرطة مرنة، اشرطة، ، اشرطة 

جوائز، خيوط غليظة لحواف مالبس، حلي وردية، كالبات للبطانيات، ابر السروجية، 
انات خياطة، ابازيم احذية، عراوي احذية، مشابك علب خياطة، ابر خياطة، كشتب

احذية، كالبات احذية، اير الحذائين، كتافيات مالبس، ملفات لصنع شبكات صيد 

السمك، مطرزات فضية، كشاكش للتنانير، سحابات، اقفال منزلقة للحقائب، مشابك، 
لستائر، كباسات، برق للمالبس ، دعائم ياقات، مشابك للشياالت، اشرطة لترويسات ا

شراشي، كشتبانات خياطة، اشرطة المعة، اشرطة زينة، خصل شعر مستعار، ضفائر 

شعر، زركشات للمالبس، ابر الالت تمشيط الصوف، مخرمات صوفية، اكاليل زهور 
 اصطناعية، زماممات انزالقية، زمامات. 

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Jordan Mobile Telephone 
Services Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8th Circle - King Abdullah the Second 
Street, Amman - Jordan, P.O.Box: 940821, 
11194 

األردن  ،  -الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 
 11194, 940821ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940821 -11194 8th Circle - King 

Abdullah the Second Street, Amman - 
Jordan 

الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا  11194 -940821ص.ب  

 األردن -الثاني، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168063 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 168063 الصنف 
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(False-) -Needle cases - Needle cushions - Needles - Needles 
(Binding-) - Needles for wool combing machines - Needles 

(Shoemakers’-) - Nets (Hair-) - Numbers (Competitors’-) - Numerals 
for marking linen - Ornamental novelty badges [buttons] - Ornaments 
(Hair-) - Ornaments (Hat-), not of precious metal - Ornaments (Shoe-), 

not of precious metal - Orsedew [trimmings for clothing] - Ostrich 
feathers [clothing accessories] - Papers (Hair curling-) - Patches 
(Heat adhesive-) for decoration of textile articles [haberdashery] - 

Patches (Heat adhesive-) for repairing textile articles - Picot [lace] - 
Pin cushions - Pins [other than jewellery, jewelry (Am.)] - Plaited hair 
-Prize ribbons - Reins for guiding children - Ribbons (Elastic-) - 

Ribbons [haberdashery] - Ribbons (Prize-) - Rimming (Cords for-), for 
clothing - Rosettes [haberdashery] - Rug hooks - Saddlers’ needles - 
Sewing boxes - Sewing needles - Sewing thimbles - Shoe buckles - 

Shoe eyelets - Shoe fasteners - Shoe hooks - Shoe laces - Shoe 
ornaments, not of precious metal - Shoemakers’ needles -Shoulder 
pads for clothing - Shuttles for making fishing nets - Silver 

embroidery - Skirt flounces - Slide fasteners [zippers] - Slide 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Floor coverings; floor coverings and synthetic floor coverings; 

vinyl floor coverings 

 أغطية األرضيات؛ أغطية األرضيات وأغطية األرضيات الصناعية؛ أغطية أرضيات من الفينيل

 

Date of 19/09/2019 ميةاعالن الجريدة الرس  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: SWISS KRONO Tec AG اسم طالب التسجيل: سويس كرونو تيك ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Museggstrasse 14, 6004 Luzern,  

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  لوتسيرن،  سويسرا 6004، 14موزيجشتراسه 

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 168143 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 168143 الصنف 
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  CAPELLI SPORT  
 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Balls for games; Bar-bells; Belts (Weight lifting—) [sports 
articles]; Body-training apparatus; Dumb-bells; Exercisers 
[expanders]; Games (Balls for—); Gloves for games; Knee 

guards [sports articles]; Nets for sports; Paddings (Protective—
) [parts of sports suits]; Physical exercises (Machines for-); 
Protective paddings [parts of sports suits]; Shin guards [sports 

articles]; Spring boards [sporting articles]; Stationary exercise 
bicycles; Supporters (Men’s athleticـ) [sports articles]; Weight 
lifting belts [sports articles]; Balls for sports; exercise balls; 

foam exercise rollers; pumps specially adapted for use with 
balls for games; shin guards for athletic use; soccer ball goal 
nets; soccer ball knee pads; soccer balls; exercise equipment, 

namely, inflatable balls; football or soccer goals; needles for 
pumps for inflating sports equipment 

كرات للعب؛ قضبان رياضة رفع األثقال؛ أحزمة رفع األثقال ]أدوات رياضية[؛ أجهزة تدريب 
األجسام؛ أثقال يدوية ]تمارين رياضية[؛ أجهزة تمرين ]موسعات للصدر[؛ كرات للعب؛ 

ة[؛ شبكات لأللعاب الرياضية؛ حشوات حماية قفازات لأللعاب؛ واقيات للركب ]أدوات رياضي

]أجزاء من المالبس الرياضية[؛ أجهزة للتمارين البدنية؛ حشوات حماية ]أجزاء من المالبس 
الرياضية[؛ واقيات مقدم الساق ]أدوات رياضية[؛ منصات وثب ]أدوات رياضية[؛ دراجات 

وات رياضية[؛ أحزمة رفع األثقال هوائية ثابتة للتمارين الرياضية؛ دعائم رياضية للرجال ]أد

]أدوات رياضية[؛ كرات الرياضات؛ كرات التمارين؛ أسطوانات التمارين المصنوعة من 
الفوم؛ المضخات المنفاخ المخصصة لالستخدام مع الكراب لأللعاب؛ واقيات مقدم الساق 

م؛ كرات لعبة لالستخدام الرياضي؛ شباك مرمى األهداف لكرة القدم؛ واقيات الركب لكرة القد

كرة القدم؛ معدات التمارين وتحديداً الكرات القابلة للنفخ؛ مرمى أهداف كرة القدم؛ اإلبر 
 المستخدمة للمضخات المنفاخ المعدة لنفخ المعدات الرياضة

 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

Applicant Name: GAGB LLC اسم طالب التسجيل: غاغبي 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 3 Empire Blvd., South Hackensack NJ 

07606 

 عنوان طالب التسجيل  07606امباير بولفارد، ساوث هاكنساك نيو جيرسي  3

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 168393 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 168393 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

potato chips   شيبس البطاطا 

Date of 21/11/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2017  

Applicant Name: Petra Food & Industries 
Co 

 شركة البتراء للصناعات الغذائية 
 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NAUR, P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 168094 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168094 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TO POTATO CHIPS شيبس البطاطا 

 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: PETRA FOOD & 
INDUSTRIES CO 

 اسم طالب التسجيل: البتراء للصناعات الغذائيه شركة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address naur , P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 168000 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168000 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TO POTATO CHIPS شيبس البطاطا 

 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: PETRA FOOD & 
INDUSTRIES CO 

 اسم طالب التسجيل: البتراء للصناعات الغذائيه شركة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address naur, P.O.Box: 161, 11512  ،  عنوان طالب التسجيل  11512, 161ص.ب:ناعور 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 167999 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167999 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

TO POTATO CHIPS شيبس البطاطا 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: PETRA FOOD & 
INDUSTRIES CO 

 اسم طالب التسجيل: البتراء للصناعات الغذائيه شركة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address naur, P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 167997 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 167997 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TO POTATO CHIPS شيبس البطاطا 

 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: PETRA FOOD & 
INDUSTRIES CO 

 اسم طالب التسجيل: البتراء للصناعات الغذائيه شركة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Naur, P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 168002 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168002 الصنف 



207 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

POTATO CHIPS  شيبس البطاطا 

 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: PETRA FOOD & 
INDUSTRIES CO 

 اسم طالب التسجيل: البتراء للصناعات الغذائيه شركة

Nationality     : JORDAN الطالب جنسية االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NAUR , P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 168001 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168001 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Ajvar [preserved peppers], anchovy, beans, preserved, broth, butter, 
cheese, potato chips, coconut, desiccated, coconut oil, Corn oil, 
cranberry sauce [compote], cream [dairy products], whipped cream, 

potato flakes, edible oils, fish fillets, potato crisps, fruit chips, fruit 
pulp, fruit, stewed, fruits, tinned [canned (Am.)], preserved garlic, 
gherkins, hummus [chickpea paste], jams, lentils, preserved,  

marmalade, meat, preserved, meat, tinned [canned (Am.)], 
salted meats, milk, milk beverages, milk predominating, milk 
products, mushrooms, preserved, olive oil for food, olives, preserved, 

palm kernel oil for food, palm oil for food, peanut butter, peanuts, 
processed, pickles, potato chips, poultry, not live, fruit pulp, raisins, 
rape oil for food, salted Se sardines, sausages, sesame oil, sunflower 

oil for uud, tahini [sesame seed paste], tomato purée, vegetables, 
dried,  vegetables, preserved, vegetables, tinned [canned (Am.)] , 
Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and 

cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats. 

مخلل الفلفل الحا ر]فلفل محفوظ[،سمك األنشوفه. بقول محفوظد. مرق ،لحم. زبدة؛ 
. توت بري مطبوخ ذرة جبنة،رقائق بطاطا، جوز هند مجفف, زيت جوز الهندء زيت

]فواكه مطبوخة بالسكر[، قشدة ]منتجات ألبان،)فيليه(؛ رقائق بطاطا،رقائق فواكه. 

معلبة؛ ثوم محفوظ, خيار مخلل. حمص ]عجينة  لب فواكه. فواكه مطبوخة. فواكه
لحم محفوظ. لحم معلب، لحوم « محفوظ. مربى فواكه الحمص[ مربيات. عدسن

يكون الحليب هو السائد فيها[، منتجات حليب؛ مشروبات الحليب ] مملحة. حليب،

بطاطاء  نخيل للطعام, زبدة فول سوداني. فول سوداني معالج. مخلالت. رقائق فطر
مملحة،سردين.  لحوم دواجن غير حية،لب فواكه. ربيب زيت لفت للطعام, لحوم

]عجينة بذور السمسم[ء  سجق،زيت سمسم،زيت عباد الشمس للطعام،طحينية

محفوظة،خضروات معلبة، اللحوم  رة. خضروات مجففة. خضرواتمعجون بندو
خالصات اللحم؛ فواكه وخضروات محفوظة  واألسماك ولحوم الدواجن والصيد.

)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب  ومجففة ومطهوة. هالم

 الحليب ،الزيوت و الدهون الصالحة لألكل. ومنتجات

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: alzalmout distriburtion   اسم طالب التسجيل: شركة الزلموط للتوزيع 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hisba Street -palestine /nablus  عنوان طالب التسجيل  فلسطين /نابلس   -شارع الحسبة 

Applicant for 
Correspondence 

Baianat Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen 

Destruct Amman - Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب  بيانات للملكية الفكرية 
 ، حي الصالحين ، شارع محمد هليل عمان8

ليغعنوان التب  

Trademark 168133 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168133 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 potato chips  شيبس البطاطا 

 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: Petra Food  &Industries 
Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة البتراء للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address naur , P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman –Al Rawabi- 

Al Anees St 

ليغعنوان التب حي الروابي شارع االنيس- عمان  11821 -990ص.ب    

Trademark 168095 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168095 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olive oil for food; extra virgin olive oil for food; oils for food; 
olives, preserved; maize oil for food; linseed oil for food; palm 

kernel oil for food; sesame oil for food palm oil for food; 
sunflower oil for food; coconut oil for food; soya bean oil for 
food. 

ن محفوظ؛ زيت زيت زيتون للطعام؛ زيت الزيتون البكر الممتاز للطعام؛ زيت للطعام؛ زيتو
الذرة الصفراء للطعام؛ زيت بزر الكتان للطعام؛ زيت لب النخيل للطعام؛ زيت سمسم للطعام؛ 

 زيت النخيل؛ زيت عباد الشمس للطعام؛ زيت جوز الهند للطعام؛ زيت فول الصويا للطعام.

 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Near East Olive Products اسم طالب التسجيل: شركة الشرق األدنى لمنتجات الزيتون شركة مساهمة مغفلة عامة 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Damascus, Syria عنوان طالب التسجيل  دمشق، الجمهورية العربية السورية 

Applicant for 
Correspondence 

AlYafi for Intellectual Property P.O.Box 
11195 -17039 Amman 

ليغعنوان التب عمان 17039 -11195ص.ب اليافي للملكية الفكرية   

Trademark 168327 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168327 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

meat canned meat meat ffish poultry and poultry meat live 
poultry meat  

 لحوم الدواجن والطيور لحوم دواجن غير حية -اسماك -لحوم -لحوم معلبة -لحوم 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colour Red and residential, according to the printfiled 
with the application.    

هذه العالمة محدد باللون ، االحمر والسكني ، وذلك بموجب اشتراطات خاصة: ان تسجيل 

 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Aldawleh le Aldawajen 

L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة الدوليه للدواجن ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address AMMAN,alqastel , AMMAN, P.O.Box: 4888, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 4888عمان،القسطل  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4888 -11953 AMMAN,Makkah 

Street no 167 second floor 

ليغعنوان التب 167مكة عمارة رقم شارع عمان،ا 11953 -4888ص.ب    

Trademark 168230 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168230 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plant-based and nut-based substitutes for dairy products, 
including but not limited to soy based beverages, soy milk, 

almond milk; flavored soybean milk; non-dairy creamer; yogurt; 
cheese; coconut milk for cooking; rice milk; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; dairy product substitutes; 
meat substitutes; soy-based desserts; Coconut milk; almond 

milk; flavored almond milk; oat milk; the aforementioned goods 
in as far as they are not included in other classes. 
 

بدائل لمنتجات األلبان اساسها النبات واساسها مكسرات بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر المشروبات التي اساسها فول الصويا وحليب الصويا وحليب اللوز، حليب الصويا 

يض القهوة( ليست من مشتقات األلبان، زبادي )لبن(، جبن، حليب جوز المنكه، قشدة )مب
الهند للطهي، حليب األرز، اللحوم واألسماك والدواجن والطرائد، مستخلصات اللحوم، الفواكه 

والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة، الهالم )جيلي( والمربيات والفواكه 

يب ومنتجات األلبان، زيوت ودهون صالحة لألكل، بدائل المطبوخة بالسكر، البيض والحل
منتجات األلبان، بدائل اللحوم، الحلويات القائمة على فول الصويا، حليب جوز الهند، حليب 

اللوز، حليب اللوز المنكه، حليب الشوفان، البضائع المذكورة أعاله مشمولة ما ال يتم 

 تضمينها في الفئات األخرى.
 

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1389447 
Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1389447رقم االدعاء: 

 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue and green colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألخضر 

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 
vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلينالبرو، 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168313 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168313 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

meat fish, poultry  اللحوم واالسماك والدواجن 

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: husam rabaa &his partner 
co  

 اسم طالب التسجيل: شركة حسام رباع وشريكه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -marka , P.O.Box: 9222, 19111  عنوان طالب التسجيل  19111, 9222ماركا   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 9222 -19111 amman -marka    ليغعنوان التب ماركا -عمان  19111 -9222ص.ب  

Trademark 168345 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168345 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried 
pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, frozen, 

cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; 
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered 

eggs; potato chips; milk beverages, milk predominating; nonfat 
milk; organic milk; pasteurized milk; powdered milk; UHT milk; 
full-fat milk; low-fat milk; lactose-free milk; milk substitutes; 

cow's milk; goat milk; cream [dairy products]; dairy-based 
beverages; powdered cream [dairy products]; dairy products 
based on milk substitutes 

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم المعالجة؛ البقول المجففة؛ 
شوربات، مرق لحم؛ زيتون معالج، معجون الزيتون؛ الحليب ومنتجات الحليب، زبدة؛ زيوت 

صالحة لألكل؛ فواكه وخضروات مجففة ومحفوظة ومجمدة ومطبوخة ومدخنة ومملحة؛ 

اطم؛ المكسرات المحضرة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة؛ بندق للدهن و زبدة معجون الطم
الفول السوداني؛ طحينية ]عجينة بذور السمسم[؛ البيض ومسحوق البيض؛ رقائق بطاطا؛ 
مشروبات الحليب يكون الحليب هو السائد فيها؛ حليب خالي الدسم؛ حليب عضوي؛ حليب 

عقم؛ حليب كامل الدسم؛ حليب قليل الدسم؛ الحليب الخالي مبستر؛ الحليب المجفف؛ الحليب الم
من الالكتوز؛ بدائل الحليب؛ حليب بقر؛ حليب الماعز؛ قشدة ]منتجات البان[؛ مشروبات 

 أساسها األلبان؛ بودرة كريما )منتجات األلبان(؛ منتجات البان تعتمد على بدائل الحليب

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: MILK ACADEMY GIDA 
SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: ميلك أكاديمي جيدا سانايى في تيجاريت ليمتد شيركيتى

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Yalintas Mahallesi, 146 Sokak, No: 4, 
Mustafakemalpasa - Bursa / TURKEY 

 -، مصطفى كمال باشا 4سوكاك، نو: 146يالينتاش ماهاليسى، 
 بورصا / تركيا

 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 167737 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  167737 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Butter; Edible oils; edible fats; Fatty substances for the 
manufacture of edible fats 

الزبدة؛ الزيوت الصالحه لالكل؛ الدهون الصالحة لألكل؛ المواد الدهنية لصنع الدهون الصالحة 
 لألكل

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in yellow and green colors according to the printfiled with the 
application. 

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

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: Afia International 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة عافية العالمية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  ،  السعودية21477جدة  30439الرمز البريدي 

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 168149 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168149 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

potatao chips   شيبس البطاطا 

 

Date of 26/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: al warka for foodstuff 
industry co  

 اسم طالب التسجيل: شركة الوركاء للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab king abdallah al thani city indu, 
P.O.Box: 5014, 11953 

, 5014مدينة الملك عبد هللا الصناعية   ، ص.ب: -سحاب 
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 5014 -11953 sahab king abdallah 

al thani city indu 

مدينة الملك عبد هللا  -سحاب  11953 -5014ص.ب  

 الصناعية 

ليغعنوان التب  

Trademark 168252 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168252 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

meat , fish , poultry , meat extracts , eggs , mil; and milk 
products , edible oile and fats . 

لحوم واسماك ودواجن ، خالصات لحوم ، بيض وحليب ومنتجات البان ، زيوت و دهون 
 صالحة لالكل 

 

Date of 01/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/12/2019  

Applicant Name: al-ezz for agricultural 
materials 

 اسم طالب التسجيل: شركة العز للمواد الزراعية 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid-kufruba, P.O.Box: 1, 21182 :عنوان طالب التسجيل  21182, 1اربد/كفريوبا  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1 -21182 irbid-kufruba   ليغعنوان التب /كفريوبا اربد 21182 -1ص.ب  

Trademark 168298 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168298 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits, and vegetables, jellies, jams, 

compotes, cooked chestnuts.canned tuna meet. 

 لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد؛ خالصات لحوم؛ فواكه وخضراوات
 ومجمدة ومجففة ومطبوخة؛ هالم ومربيات وقواكة مطبوخه محفوظه

 بالسكر؛ كستناء مطبوخة .لحوم التونة المعلبة

 

Date of 02/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2019  

Applicant Name: ALWASSAN 
CONFECTIONS TRADING  

 اسم طالب التسجيل: شركة الوسن لتجارة السكاكر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -telaa al ali abdulla al azab street -
al faisaly cilb complex , P.O.Box: 1772, 
11953 

تالع العلي شارع عبد هللا العزب مجمع النادي الفيصلي  -عمان 
 11953, 1772، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1772 -11953 Amman -telaa al ali 

abdulla al azab street -al faisaly cilb 
complex  

تالع العلي شارع عبد هللا -عمان  11953 -1772ص.ب  

 العزب مجمع النادي الفيصلي

ليغعنوان التب  

Trademark 168376 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168376 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Edible oils and fats; coconut oil and fat; beverages having a 

milk base; coconut-based beverage used as milk substitute; 
milk products; canned beans; canned fruits; canned vegetables; 
canned tomatoes; butter, margarines and spreads; diary-based 

spreads; fruit-based spreads; pates and spreads; nut butters; 
peanut butter; peanut paste; peanut spread; ~| hazelnut spread; 
hummus; pickled vegetables; olives; tofu; tapenades; creamed 

coconut; process coconut; tomato concentrate; bouillons; 
prepared soups; tahini; vegetarian sausages and burgers; 
veggie burger patties; potato crisps; potato chips; yogurts; 

snack bars; organic nut and seed-based snack bars; protein 
based, nutrient-dense snack bars; savory snacks; coconut milk; 
edible seeds; processed edible seeds; pulses; fruit in jars; 

vegetables in jars; cheese; cheese containing herbs; dried 
fruits; processed fruits 

 بات اساسها الحليب؛زيوت صالحة لآلكل والدهون؛ زيت و دهن جوز الهند؛ مشرو

 مشروبات اساسها جوز الهند و تستخدم كبديل للحليب؛ منتجات الحليب؛ الفاصوليا المعلبة؛
 الفواكه المعلبة؛ الخضروات المعلبة؛ الطماطم المعلبة؛ الزبدة؛ السمن النباتي؛ سمن و دهن

 بندق؛ زبدة الفولنباتي؛ البان اساسها دهن؛ فواكه اساسها الدهن؛ العجائن و الدهون؛ زبدة ال

 السوداني؛ معجون الفول السوداني؛ دهن الفول السوداني؛ دهن البندق؛ الحمص؛ الخضروات
 المخللة؛ الزيتون؛ التوفو )فول صويا مخمر(؛ البابين؛ قشدة جوز الهند؛ ركازات الطماطم؛
 جرمرق اللحم؛ مستحضرات الشوربة؛ طحينية؛ سجق؛ السجق و البرجر النباتي؛ فطائر البر

 النباتي؛ رقائق البطاطا؛ اللبن الرائب )الزبادي(؛ الواح من الوجبات الخفيفة؛ الوجبات الخفيفة
القانمة على المكسرات و البذور العضوية ؛ البروتين؛ الوجبات الخفيفة الغنية بالمواد 

ذائية؛ الوجبات الخفيفة اللذيذة؛ حليب جوز الهند؛ بذور صالحة لألكل؛ البقوليات الغ الغذائية؛

من الفاكهة؛ برطمانات من الخضروات؛ جبنة؛ جبن تحتوي على اعشاب؛ الفواكه  برطمانات
 الفواكه المصنعة؛  المجففة؛

 

Date of 22/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/12/2019  

Applicant Name: NOEL MCDON ALD التسجيل:اسم طالب  نويل ماكدونالد  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  6 LOWER KINGS ROAD, KINGSTON 

UPON THAMES, KT2 6PH, UNITED 
KINGDOM 

 لوير كينكز روودكينكزستون ابون 6المدينة/الشارع : 

 بي اتش.المملكة المتحدة 6 2تيمز.كيه تي 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 841310-11184 Amman/Bakeen 
Street 

 عمان /شارع بكين 11184-841310ص.ب  
 

ليغعنوان التب  

Trademark 168383 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 168383 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Goods: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; _ 
ice; bakery products, namely, pies, cakes, donuts, 
muffins, tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready cake mixes; 

desserts, namely, bakery desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; flavorings, 

other than essential oils, vanilla flavorings, tomato sauce; flour 
for food, semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate bars, candies, 

biscuits, wafers, crackers; molasses syrup for food 

عية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق البضائع: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطنا
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ المتلجات؛ السكر, عسل 

 النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل, الصلصات

يك والدونات وكعك )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ منتجات الخبيز والمعنى بها الفطائر والك
وتورتات )كيك بالفواكه(,بيتزاء سندويشات,حلوى الكيك, خلطات الكيك الجاهزة؛ حلوي ما 

 بعد الطعام والمعنى بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما

بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشريء شمع النحل )عكبر( 
هالك البشري؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية,منكهات الفانيالء صلصة البندورة؛ دقيق لالست

للطعامء سميدن نشا للطعامء االرز؛ حبيبات السكرء مكعبات السكرء مسحوق السكر؛ 

الشوكوالتة, اصابع الشوكوالته؛ الحلوىء البسكويت,الويفرء البسكويت الهش؛ شراب الدبس 
 للطعام

 

Date of 28/02/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2018  

Applicant Name: Zuwadeh Company For 
Shopping Centers and 
Restaurants 

 اسم طالب التسجيل: شركة زوادة لمراكز التسوق والمطاعم

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Palestine / Beit Jala / Al Sahel Str. عنوان طالب التسجيل  فلسطين / بيت جاال / شارع السهل 

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 168228 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168228 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Chocolate; cocoa; toffee; Fudge; nougat; cereals; coffee; tea; tapioca; 

sago; flour; honey; treacle; sugar; salt; Food and beverages wholly or 

partly made from any of the above products or their substitutes; 

confectionery; confectionery pieces; chocolate confectionery; 

confectionery for decorating foodstuff; chocolate for decorating food; 

chocolate  pieces; chocolate in form of eggs; stuffed chocolate; 

chocolate-coated confectionery; truffles (confectionery); fondants  

[confectionery]; Chocolate confectionery consist of biscuits, nuts, 

caramel, toffee, fudge, nougat, or dried fruit; Chocolate confectionery 

consist of stuffed sauce; Chocolate confectionery consist of stuffed 

cream; Chocolate confectionery with coffee flavor; coated coffee beans 

(confectionery); chocolate coated coffee beans (confectionery); sweets; 

candy sticks; fruit jellies [confectionery]; candy; candy piece; 

sweetmeats; chocolate candy; gum; snack food; snack food consist of 

or coated with chocolate; bakery products; biscuits; malt biscuits; 

biscuits consist of dried fruit, chocolate or nuts; chocolate coated 

biscuits; wafers; chocolate wafers; crackers; macaroons; cookies; 

buns; buns powder; buns mixes; pies; pastries; pancakes; waffles; 

tarts; salted biscuits; chocolate-coated salted biscuits; corn flakes; 

cereal pieces; muesli; snack food piece; snack food piece that consist of 

chocolate, cereal, nuts or fruit (confectionery); chocolate coated snack 

food; nuts (confectionery); coated nuts (confectionery); Nuts, cereals 

or chocolate coated fruits (confectionery); Iced beverages; chocolate 

drinks; hot chocolate; chocolate-based  beverages; cocoa-based 

beverages; coffee-based  beverages; tea-based  beverages; cocoa 

powder; chocolate powder; malt based food beverages; syrups; golden 

syrup;   chocolate-based beverages; syrups for foods; sauces; chocolate 

sauce; spreads; chocolate spreads; nuts and chocolate based spreads; 

condiments; spices; edible ices; frozen confectionery; ice cream; frozen 

candy sticks; frozen yogurt; confectionery ices; sherbets; puddings; 

fondants; jellies; whipped cream and jelly dessert; chocolate based 

confectionery and buddings; rice based confectionery and buddings; 

pasta based confectionery and buddings; Flavors for food, beverages, 

snacks and meals; Ingredients for making foods, beverages, snacks 

and meals. 

الشوكوالتة؛ الكاكاو؛ الكراميل؛ الطوفي؛ الفدج؛ النوجا؛ الحبوب؛ البن؛ الشاي؛ 

التابيوكا؛ الساجو؛ الدقيق؛ عسل النحل؛ العسل األسود؛ السكر؛ الملح؛ األطعمة 

ياً من أي المنتجات المذكورة أعاله أو بدائل والمشروبات المصنوعة كلياً أو جزئ

تلك المنتجات؛ الحلويات؛ قطع الحلويات؛ حلويات الشوكوالتة؛ حلويات لتزيين 

المواد الغذائية؛ شوكوالتة لتزيين الطعام؛ قطع الشوكوالتة؛ شوكوالتة على شكل 

بيض؛ شكوالتة محشوة؛ حلويات مغطاة بالشوكوالتة؛ كمأة )حلويات(؛ أقراص 

كرية )حلويات(؛ حلويات الشوكوالتة تحتوي على البسكويت أو المكسرات أو س

الكراميل أو الطوفي أو الفدج أو النوجا أو الفاكهة المجففة؛ حلويات الشوكوالتة 

التي تحتوي على حشوات صلصة؛ حلويات الشوكوالتة التي تحتوي على حشوات 

هوة المغطاة )حلويات(؛ حبوب كريمة؛ حلويات الشوكوالتة بنكهة القهوة؛ حبوب الق

القهوة المغطاة بالشكوالتة )حلويات(؛ حلوى؛ الحلوى العودية )حلويات(؛ هالميات 

)جلي( فواكه ]حلويات[؛ سكاكر؛ قطع السكاكر؛ حلويات سكرية؛ سكاكر 

الشوكوالتة؛ علكة؛ أطعمة خفيفة؛ أطعمة خفيفة تحتوي على أو مغطاة 

لبسكويت؛ بسكويت الشعير؛ البسكويت الذي بالشوكوالتة؛ منتجات المخابز؛ ا

يحتوي على فاكهة مجففة أو شوكوالتة أو مكسرات؛ البسكويت المغطى 

بالشوكوالتة؛ رقائق البسكويت؛ رقائق البسكويت بالشوكوالتة؛ بسكويت رقيق 

هش؛ معكرون؛ كعك محلى؛ الكعك؛ مسحوق الكعك؛ خليط الكعك؛ الفطائر؛ 

نكيك(؛ كعك الوفل؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ بسكويت المعجنات؛ فطائر محالة )با

مملح؛ بسكويت مملح مغطى بالشوكوالتة؛ شرائح الذرة؛ قطع الحبوب؛ قطع 

الموسلي؛ قطع األطعمة الخفيفة؛ قطع األطعمة الخفيفة التي تحتوي على 

الشوكوالتة أو الحبوب أو المكسرات أو الفاكهة )حلويات(؛ األطعمة الخفيفة 

بالشوكوالتة؛ مكسرات )حلويات(؛ مكسرات مغطاة )حلويات(؛ مكسرات أو المغطاة 

حبوب أو فواكه مغطاة بالشوكوالتة )حلويات(؛ مشروبات مثلجة؛ شوكوالتة 

للشرب؛ شوكوالتة ساخنة؛ مشروبات )أساسها الشوكوالتة(؛ مشروبات )أساسها 

مسحوق الكاكاو(؛ مشروبات )أساسها القهوة(؛ مشروبات )أساسها الشاي(؛ 

الكاكاو؛ مسحوق الشوكوالتة؛ مشروبات األطعمة المملّتة؛ شراب؛ قطر السكر؛ 

أشربة الشوكوالتة لتحضير المشروبات التي أساسها الشوكوالتة؛ أشربة للطعام؛ 

صلصات؛ صلصات الشوكوالتة؛ معاجين للفرد؛ معاجين الشوكوالتة للفرد؛ معاجين 

ابل؛ بهارات؛ مثلجات لألكل؛ حلويات للفرد أساسها الشوكوالتة والمكسرات؛ تو

مجمدة؛ البوظة؛ حلوى عودية مجمدة؛ زبادي مجمد؛ حلويات مثلجة؛ شربات؛ 

مهلبية؛ أقراص سكرية؛ هالميات )جلي(؛ حلوى من كريمة مخفوقة وهالم؛ 

حلويات ومهلبية أساسها الشوكوالتة؛ حلويات ومهلبية أساسها األرز؛ حلويات 

نة؛ منكهات لألطعمة والمشروبات واألطعمة الخفيفة ومهلبية أساسها المعكرو

 والوجبات؛ مكونات إلعداد األطعمة والمشروبات واألطعمة الخفيفة والوجبات.
 

 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: alzalmout distriburtion   اسم طالب التسجيل: شركة الزلموط للتوزيع 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hisba Street -palestine /nablus عنوان طالب التسجيل  فلسطين /نابلس   ،  -شارع الحسبة 

Applicant for 
Correspondence 

Baianat Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen 

Destruct Amman - Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب بيانات للملكية الفكرية 
 ، حي الصالحين ، شارع محمد هليل عمان8

ليغعنوان التب  

Trademark 168134 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168134 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

tocorn chips    شيبس الذرة 

 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: Petra Food  &Industries 
Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة البتراء للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Naur , P.O.Box: 161, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 161ناعور   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 Amman-Al Rawabi -Al 

anees St Bldg 2 

-شارع االنيس -حي الروابي-عمان 11821 -990ص.ب 

 2بناية

ليغعنوان التب  

Trademark 167998 Class 30 30 التجارية رقم العالمة 167998 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

confectionery  الحلويات 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Next for Renewable 
Eneregy 

 اسم طالب التسجيل: شركة كناري للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman ,Amuqableen Aysha altaimourieh 
st, P.O.Box: 38444, 11953 

, 38444شارع عائشة التيمورية   ، ص.ب:-المقابلين -عمان 
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 38444 -11953 Amman 

,Amuqableen Aysha altaimourieh st 

شارع عائشة -المقابلين -عمان  11953 -38444ص.ب  

 التيمورية 

ليغعنوان التب  

Trademark 168276 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168276 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chocolate  شوكوالته 

Disclaimer: the registration of this  trade mark  does not give the 
owners thr exclusive right to use ( appetit ) separartely from the 

mark  

بمعزل  appetitالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال 
 عن العالمه 

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  09/04/2019  

Applicant Name: Eleanor Trading Co اسم طالب التسجيل: شركة الينور للتجارة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -wasfi al tal str , P.O.Box: 4000, 

11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 4000ش وصفي التل   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4000 -11953 Amman -wasfi al tal 
str  

ليغعنوان التب ش وصفي التل  -عمان  11953 -4000ص.ب    

Trademark 168389 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168389 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

biscuit بسكويت 

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Rawabi Ramallah Food 
Industrial 

 اسم طالب التسجيل: روابي رام هللا للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address marka alshamaliya- street abu al qasem - 
building No.21, 11134 

, 21عمارة رقم  -شارع ابو قاسم الشابي  -ماركا الشمالية 
11134 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  -11134 marka alshamaliya- street abu al 

qasem - building No.21 

عمارة  -شارع ابو قاسم الشابي  -ماركا الشمالية  11134 - 

 21رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168105 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168105 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beverages ( Chocolate - based - ) , Beverages ( Cocoa - based - ) 
, Beverages ( Coffee - based ) , Biscuits , Cocoa , coffee cocoa 
products , Coffee beverages with milk , ice tea , Vegetal 

preparations for use as coffee substitutes salt , starch for food 

مشروبات اساسها القهوة ,مشروبات اساسها الكاكاو ,مشروبات اساسها الشوكوالته 
لقهوة ,منتجات الكاكاو ,مشروبات القهوة مع الحليب, شاي مثلج, ملح ,بسكويت ,كاكاو ,ا

 ,نشا للطعام , مستحضرات نباتيه تستخدم كبديل للقهوة

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  03/06/2019  

Applicant Name: Adel Zakareia Ahmad al 
natsheh  

 اسم طالب التسجيل: عادل زكريا احمد النتشه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/marka shamaliya, amman, 
P.O.Box: 15110, 11134 

عمان/ماركا الشمالية/ حي الزهراء  ، عمان  ، 
 11134, 15110ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 15110 -11134 Amman/marka 

shamaliya 

ليغعنوان التب عمان/ماركا الشمالية/ حي الزهراء  11134 -15110ص.ب    

Trademark 168104 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168104 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; sugar; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastries; 

confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; cereals; 
processed grains; snack food products made from cereal flour; 

snack food products made from potato flour; snack food 
products made from rice flour; crackers; taco chips; tortilla 
chips; flour-based chips; grain-based chips; cereal-based snack 

food; cereal based food bars; cereal bars and energy bars; rice-
based snack food; rice chips; rice crisps; rice crackers; puffed 
rice; cakes (rice-); snack foods made from corn; processed 

corn; popcorn; roasted corn; puffed corn snacks; maize-based 
snack products; extruded snacks containing maize; 
poppadoms; pretzels; granola; granola-based snack bars; 

cereal seeds, processed; snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery]; salsas; sauces; 
coated nuts [confectionery]; granola-based snack foods; maize-

based snack products; ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, corn, cereal or combinations thereof. 

القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛ الدقيق؛ 
المستحضرات المعدة من الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛ المثلجات؛ العسل؛ الدبس؛ 

يرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات)توابل(؛ البهارات؛ الحبوب؛ الخم
الحبوب المعالجة؛ منتجات األغذية الخفيفة المعّدة من طحين الحبوب؛ منتجات األغذية 

الخفيفة المعّدة من طحين البطاطس؛ منتجات األغذية الخفيفة المعّدة من طحين طحين األرز؛ 

تاكو؛ رقائق التورتيال؛ الرقائق التي أساسها الطحين؛ الرقائق التي المقرمشات؛ رقائق ال
أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب؛ ألواح األغذية التي أساسها الحبوب؛ 

ألواح الحبوب وألواح الطاقة؛   األطعمة التي أساسها األرز؛ رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ 

نفوخ؛ الكعك )أرز(؛ األغذية الخفيفة المعدة من الذرة؛ الذرة المطبوخة؛ رقائق األرز؛ االرز الم
البوشار؛ الذرة المشوية؛ الوجبات الخفيفة من الذرة المنفوخة؛ منتجات األغذية الخفيفة التي 

أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية الخفيفة المشّكلة التي تحتوي على ذرة صفراء؛ الخبز الرقيق 

يت المملح على شكل عقدة؛ جرانوال؛ ألواح الوجبات الخفيفة ذات أساس المقرمش؛ البسكو
الجرانوال؛ بذور الحبوب المحّضرة؛ األغذية الخفيفة التي تحتوي على خليط من الحبوب 

والبندق والفواكه المجففة )حلوى(؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق المغطى )حلوى(؛ األغذية 

نتجات األغذية الخفيفة التي أساسها الذرة الصفراء؛ الخفيفة التي أساسها الجرانوال؛ م
األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا من الحبوب أو الذرة أو الحبوب أو مزيج 

 منها.

 

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

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 168112 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168112 الصنف 
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Knoppers NutBar 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice 

cream; preparations for making the aforementioned products, 
namely, cocoa powder, cake mixes, cookie mixes, pastry cream, 
caramel, nut creme, mixes for making ice-cream, caramel based 

spread for pastries and chocolates, chocolate based spread for 
pastries and chocolates, coffee mixes, coffee spread for 
pastries and chocolates, coffee extracts, and marzipan.  

. الحلويات؛ الشوكوال؛ منتجات الشوكوالتة؛ المعجنات؛ البوظة؛ مستحضرات لصنع المنتجات 

صغير المحلّى المذكورة آنفا، تحديدا: مسحوق الكاكاو وخلطات الكعك وخلطات الكعك ال
وكريمة المعجنات والكارميل وكريمة البندق وخلطات تحضير البوظة والمأكوالت القابلة 

للدهن التي أساساها الكراميل للمعجنات والشوكوال والمأكوالت القابلة للدهن التي أساساها 

وال الشوكوال للمعجنات والشوكوال وخلطات القهوة والقهوة القابلة للدهن للمعجنات والشوك
  ومستخلصات القهوة وحلوى اللوز والسكر

Disclaimer: the regeistration of  this trademark does not give the 
owner the exclisive right to use the word (NutBar ) when 
appearing separately from the mark 

 الكلمةق بأستعمال التنازل:ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطل
(  ( NutBar ذا وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

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 168158 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168158 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate 
based beverages; Pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, simit [ring-

shaped bagel covered with sesame seeds]; pogaca [bagel]; pita; 
sandwiches; katmer [pastry]; pies; cakes; baklava [dessert 
based on dough coated with syrup]; kadayif [dessert based on 

dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings; 
custard; kazandibi [pudding]; rice pudding; keskul [pudding]; 
Condiments for foodstuff; vanilla (flavoring); spices; sauces 

(condiments); tomato sauce; Sugar; cube sugar; powdered 
sugar; Tea; ice tea; Confectionery; chocolate; biscuits; 
crackers; wafers; Chewing gums; Ice-cream; edible ices. 

لقهوة والكاكاو، القهوة أو المشروبات المكونة )التي أساسها( من الكاكاو و المشروبات ا
المكونة )التي أساسها( من الشوكوالتة، العجين )المعجنات( و منتجات المخابز )المخبوزات( 

المكونة )التي أساسها( من الطحين، الحلويات المكونة من الطحين و الشوكوالتة، الخبز و 

عك على شكل حلقة مغطى بالسمسم(، بوجاكا )كعك دائري(، بيتا )خبز(، السميت )ك
الساندويشات )الفطائر(، كاتمير )معجنات(، الفطائر، الكيك، البقالوة )حلوى مكونة من 

العجين و مغطاة بشراب مركز(، قطائف )حلوى مكونة من العجين(، الحلويات المكونة من 

ودينغ، الكسترد، كازانديبي )بودينغ(، بودينغ األرز، العجين المغطاة بشراب مركز، حلوى الب
كيسكول )البودينغ(، توابل للمواد الغذائية، فانيال)منكهات(، توابل، الصلصات )توابل(، 

صلصة البندورة، السكر، مكعبات السكر، سكر البودرة، الشاي، الشاي المثلج، الحلويات، 

 فر، العلكة، البوظة، الثلج الصالح لألكل.الشوكوالتة، البسكويت، المقرمشات، بسكويت الوا

Special condition:  Claiming black and Gold colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللونين األسود و الذهبي 

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: TOREN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: التجارة المساهمةشركة تورن الغذائية للصناعة و 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Baspinar (organize) osb mah. O.s.b 4. 
Bolge 83420 Nolu cad. No: 6 Sehitkamil/ 

GAZIANTEP, Turkey 

شهيد  6/ رقم:  83420المنطقة الصناعية الرابعة شارع رقم 
 كامل/ غازي عنتاب ، تركيا

 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 168049 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168049 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

salt ,saues (conndiments) , spices , tea, cocoa, sugar , rice 
honey  

 ملح طعام ، بهارات ، صلصات ، سكر ، شاي ، كاكاو، ارز ، عسل 

 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: FADIA YOUSEF JAMAL 
AL LAHHAME  

 اسم طالب التسجيل: فادية يوسف جميل اللحام 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN -ALashrafiya , P.O.Box: 27, 19152  عنوان طالب التسجيل  19152, 27االشرفية  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 27 -19152 AMMAN -ALashrafiya    ليغعنوان التب االشرفية-عمان  19152 -27ص.ب  

Trademark 168363 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168363 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa, with the exception of chocolate and 
chocolate goods, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 

flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; ice cream, honey, treacle; yeast, baking-
powder; crackers, pasta (macaroni); snack foods; salt, mustard; 

vinegar, sauces (condiments); spices; chocolate flavored 
desserts; desserts made of flour; vanilla flavored desserts; 
caramel flavored desserts; coffee flavored desserts; desserts 

made from plant-based ingredients; nut-based desserts; coffee 
based beverages; frozen yogurt. 

القهوة والشاي والكاكاو باستثناء والشوكوالته ومنتجات الشوكوالته والسكر واألرز 
كا )مستحضر نشوي( والساغو )دقيق نشوي( والقهوة الصناعية، دقيق والتابيو

ومستحضرات مصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات، اآليس كريم 
)البوظة( والعسل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق الخبز، المقرمشات والباستا 

لصلصات )التوابل(، البهارات، الحلويات )المعكرونة(، الوجبات الخفيفة، ملح وخردل، الخل وا

بنكهة الشوكوالته، الحلويات المصنوعة من الدقيق، الحلويات بنكهة الفانيليا، حلويات بنكهة 
الكراميل، الحلويات بنكهة القهوة، الحلويات المصنوعة من المكونات التي اساسها النبات، 

 القهوة، زبادى )لبن( مثلج. الحلويات التي اساسها المكسرات، مشروبات التي اساسها

 

Priority claim:  Claim Country: BX 

Claim No.: 1389447 
Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 1389447رقم االدعاء: 
 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue and green colors.  خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألخضراشتراطات 

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 
vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: البرو، كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلين

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168314 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168314 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tartar sauce, marinade sauce, vinegar; mayonnaise; barbecue 

sauce; steak sauce; cocktail sauce; hot sauce; salad dressing.
  

صلصة التارتار، صلصة ماء تَخليل، الخل؛ المايونيز؛ صلصة الشواء؛ صلصة اللحم؛ صلصة 

 الكوكتيل؛ الشَّطَّة؛ توابل السلطة.

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Ken’s Foods, Inc.  اسم طالب التسجيل:  .كينس فودس، 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 1 D ’Angelo Drive, Marlborough, 

Massachusetts 01752 (USA) 

 01752دي انجيلو درايف، مارلبوروغ، ماساتشوستس  1

   الواليات المتحدة األمريكية 

 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 168184 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168184 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tartar sauce, marinade sauce, vinegar; mayonnaise; barbecue 
sauce; steak sauce; cocktail sauce; hot sauce; salad dressing.
  

صلصة التارتار، صلصة ماء تَخليل، الخل؛ المايونيز؛ صلصة الشواء؛ صلصة اللحم؛ صلصة 
 الكوكتيل؛ الشَّطَّة؛ توابل السلطة.

The registration of this mark does not give owners the right 
to use the words( steak house) separately from the mark 

 

 steak) ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات
house) بمعزل عن العالمه  

 

 

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Ken’s Foods, Inc.  اسم طالب التسجيل:  .كينس فودس، 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 1 D ’Angelo Drive, Marlborough, 

Massachusetts 01752 (USA)  

 01752دي انجيلو درايف، مارلبوروغ، ماساتشوستس  1

   الواليات المتحدة األمريكية 

 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 168182 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168182 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 168340 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168340 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, coffee extracts and coffee based preparations, coffee 
substitutes, artificial coffee, roasted and unroasted coffee, 

coffee flavorings, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, biscuits, cake, honey, treacle, yeast, baking 

- powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, condiments, 
spices, ice. 

ية القهوة ومستخلصات القهوة ومستحضرات أساسها القهوة وبدائل القهوة والقهوة الصناع
والقهوة المحمصة والغير محمصة ومنكهات القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 

والتابيوكا )مستحضر نشوي( والساغو)دقيق نشوي( والدقيق والمستحضرات المصنوعة من 
الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والبسكويت والكعك والعسل والدبس 

والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل  والخميرة ومسحوق الخبز والملح

 والثلج.

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Ameed Food Industries 
w.l.l. 

 اسم طالب التسجيل: للصناعات الغذائيهالعميد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al 
Tahir St - Building No. 31, P.O.Box: 
921100, 11192 

عمارة  -شارع علي نصوح الطاهر –الصويفية  –عمان، األردن 
 11192, 921100، ص.ب:  31رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168311 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168311 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

seasonings; biscuits; cookies; malt biscuits; peppermint 

sweets; sweetmeats [candy]; caramels [candy]; chewing gum*; 
chocolate; confectionery; sugar confectionery; popcorn; ice 
cream; pancakes; flour*; meal*; bean meal; corn flour; starch for 

food; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar*; 
flavorings, other than essential oils, for cakes; flavourings, 
other than essential oils, for cakes; cake powder; glucose for 

culinary purposes; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; chocolate beverages with milk; macaroni; corn, milled 
maize, milled; corn, roasted; maize, roasted; bread; maltose; 

molasses for food; golden syrup; honey; pies; pastilles 
[confectionery]; lozenges [confectionery]; petit-beurre biscuits; 
bread rolls; puddings; pralines; ravioli; liquorice 

[confectionery]; semolina; sherbets [ices]; spaghetti; tarts; 
vanilla flavorings for culinary purposes; edible ices; powders 
for making ice cream; almond confectionery; peanut 

confectionery; crushed oats; husked oats; oat-based food; oat 
flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based 

beverages; candy*; chips [cereal products]; couscous 
[semolina]; propolis*; crackers; custard; fruit jellies 
[confectionery]; muesli; frozen yogurt [confectionery ices]; 

spring rolls; tortillas; iced tea; tea-based beverages; halvah; 
quiches; bicarbonate of soda for cooking purposes [baking 
soda]; cake frosting [icing]; chocolate mousses; dessert 

mousses [confectionery]; fruit coulis [sauces]; wheat germ for 
human consumption; palm sugar; pastry dough; vareniki 
[stuffed dumplings]; chocolate decorations for cakes; candy 

decorations for cakes; chocolate-coated nuts; nut flours; baozi 
[stuffed buns]; jiaozi [stuffed dumplings]; chocolate-based 
spreads; chocolate spreads containing nuts; flour-based 

dumplings; agave syrup [natural sweetener]; dulce de leche
  

توابل بودرة؛ بسكويت؛ بسكويتات؛ بسكويت من الشعير المنبت ]الملت[؛ حلويات بالنعناع؛  

حلويات سكرية؛ كارميل ]سكاكر[؛ علكة ليست لغايات طبية؛ شوكوالته؛ حلويات؛ حلويات 
السكر؛ فشار ]حب الذرة[؛ بوظة؛ بوظة ]ايسكريم[؛ فطائر محالة ]بانكيك[؛ دقيق للطعام؛ 

لبقول؛ دقيق ذرة؛ نشا للطعام؛ اقراص سكرية ]حلويات[؛ بتي فور ]كعك[؛ سكر؛ دقيق؛ دقيق ا

منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية؛ منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية؛ مسحوق 
كعك؛ مسحوق كيك؛ جلوكوز ألغراض الطهي؛ مشروبات كاكاو بالحليب؛ مشروبات قهوة 

عكرونة؛ ذرة مطحونة؛ ذرة محمصة؛ خبز؛ مالتوز بالحليب؛ مشروبات شوكوالته بالحليب؛ م

]سكر الملت[؛ دبس للطعام؛ قطر السكر؛ عسل نحل؛ فطائر؛ قطع حلوى ]حلويات[؛ اقراص 
محالة ]حلويات[؛ بسكويت بالزبدة؛ خبز افرجي؛ خبز افرنجي؛ مهلبية؛ برالين ]حلوى اللوز 

؛ سباغيتي ]معكرونة او الجوز[؛ رافيولي؛ سوس ]حلويات[؛ سميد؛ شربات ]مثلجات[

رفيعة[؛ تورتات ]كيك بالفواكه[؛ منكهات الفانيال لغايات مطبخية؛ مثلجات صالحة لالكل؛ 
مساحيق لصنع المثلجات؛ حلوى لوز؛ حلويات فول سوداني؛ شوفان مطحون؛ شوفان مقشر؛ 

طعام اساسه شوفان؛ رقائق شوفان؛ دقيق شوفان؛ اصابع سوس ]حلويات[؛ مشروبات 

لقهوة؛ مشروبات اساسها الكاكاو؛ مشروبات اساسها الشوكوالته؛ سكاكر لالكل؛ اساسها ا
رقائق ]منتجات حبوب[؛ كسكس ]سميد[؛ شمع نحل لالستهالك البشري؛ بسكويت رقيق هش؛ 

كسترد؛ هالميات ]جلي[ فواكه ]حلويات[؛ موسلي ]حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة 

ت مثلجة[؛ فطائر صينية؛ كعك ذرة؛ شاي مثلج؛ والفواكه المجففة[؛ لبن مجمد ]حلويا
مشروبات اساسها الشاي؛ حالوة طحينية؛ تورتات محشوة بالمربى او الفاكهة او المقبالت؛ 

بيكربونات الصودا لغايات الطهي ]صود الطهي[؛ كيك مغطى بالسكر ]مجمد[؛ موس 

ت[؛ بذور القمح ( ]صلصا--( ]سكريات[؛ كوليس )فواكه --[؛ الموس )حلوى -]شوكوالته 
ألغراض اإلستهالك البشري؛ سكر نخيلي؛ عجينة كعك؛ فارينيكي ]عجائن محشية[؛ حلي 

بالشوكوالتة لتزيين الكعك؛ حلي بالحلويات لتزيين الكعك؛ جوز مطلي بالشوكوالتة؛ طحائن 

جوز؛ باوزي ]كعكات محشية[؛ جياوزي ]فطائر محشية[؛ معجون أساسه الشوكوالته؛ 
ته يحتوي على مكسرات؛ فطائر أساسها دقيق؛ شراب األغاف ]محليات معجون شوكوال

 طبيعية[؛ مربى الحليب

 

Date of 05/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: International Solution For 
Food Product Co 

 اسم طالب التسجيل: الحلول الدولية للمواد الغذائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Amman - Al Qastal - Air Cargo 
Street, P.O.Box: 142025, 11814 

االردن، عمان،  القسطل،  شارع الشحن الجوي  ، 
 11814, 142025ص.ب:

 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 168226 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168226 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

seasonings; biscuits; cookies; malt biscuits; peppermint 

sweets; sweetmeats [candy]; caramels [candy]; chewing gum*; 
chocolate; confectionery; sugar confectionery; popcorn; ice 
cream; pancakes; flour*; meal*; bean meal; corn flour; starch for 

food; fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar*; 
flavorings, other than essential oils, for cakes; flavourings, 
other than essential oils, for cakes; cake powder; glucose for 

culinary purposes; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; chocolate beverages with milk; macaroni; corn, milled 
maize, milled; corn, roasted; maize, roasted; bread; maltose; 

molasses for food; golden syrup; honey; pies; pastilles 
[confectionery]; lozenges [confectionery]; petit-beurre biscuits; 
bread rolls; puddings; pralines; ravioli; liquorice 

[confectionery]; semolina; sherbets [ices]; spaghetti; tarts; 
vanilla flavorings for culinary purposes; edible ices; powders 
for making ice cream; almond confectionery; peanut 

confectionery; crushed oats; husked oats; oat-based food; oat 
flakes; oatmeal; stick liquorice [confectionery]; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chocolate-based 

beverages; candy*; chips [cereal products]; couscous 
[semolina]; propolis*; crackers; custard; fruit jellies 
[confectionery]; muesli; frozen yogurt [confectionery ices]; 

spring rolls; tortillas; iced tea; tea-based beverages; halvah; 
quiches; bicarbonate of soda for cooking purposes [baking 
soda]; cake frosting [icing]; chocolate mousses; dessert 

mousses [confectionery]; fruit coulis [sauces]; wheat germ for 
human consumption; palm sugar; pastry dough; vareniki 
[stuffed dumplings]; chocolate decorations for cakes; candy 

decorations for cakes; chocolate-coated nuts; nut flours; baozi 
[stuffed buns]; jiaozi [stuffed dumplings]; chocolate-based 
spreads; chocolate spreads containing nuts; flour-based 

dumplings; agave syrup [natural sweetener]; dulce de leche
  

ودرة؛ بسكويت؛ بسكويتات؛ بسكويت من الشعير المنبت ]الملت[؛ حلويات بالنعناع؛ توابل ب 

حلويات سكرية؛ كارميل ]سكاكر[؛ علكة ليست لغايات طبية؛ شوكوالته؛ حلويات؛ حلويات 
السكر؛ فشار ]حب الذرة[؛ بوظة؛ بوظة ]ايسكريم[؛ فطائر محالة ]بانكيك[؛ دقيق للطعام؛ 

ذرة؛ نشا للطعام؛ اقراص سكرية ]حلويات[؛ بتي فور ]كعك[؛ سكر؛  دقيق؛ دقيق البقول؛ دقيق

منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية؛ منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية؛ مسحوق 
كعك؛ مسحوق كيك؛ جلوكوز ألغراض الطهي؛ مشروبات كاكاو بالحليب؛ مشروبات قهوة 

مطحونة؛ ذرة محمصة؛ خبز؛ مالتوز  بالحليب؛ مشروبات شوكوالته بالحليب؛ معكرونة؛ ذرة

]سكر الملت[؛ دبس للطعام؛ قطر السكر؛ عسل نحل؛ فطائر؛ قطع حلوى ]حلويات[؛ اقراص 
محالة ]حلويات[؛ بسكويت بالزبدة؛ خبز افرجي؛ خبز افرنجي؛ مهلبية؛ برالين ]حلوى اللوز 

معكرونة او الجوز[؛ رافيولي؛ سوس ]حلويات[؛ سميد؛ شربات ]مثلجات[؛ سباغيتي ]

رفيعة[؛ تورتات ]كيك بالفواكه[؛ منكهات الفانيال لغايات مطبخية؛ مثلجات صالحة لالكل؛ 
مساحيق لصنع المثلجات؛ حلوى لوز؛ حلويات فول سوداني؛ شوفان مطحون؛ شوفان مقشر؛ 

طعام اساسه شوفان؛ رقائق شوفان؛ دقيق شوفان؛ اصابع سوس ]حلويات[؛ مشروبات 

بات اساسها الكاكاو؛ مشروبات اساسها الشوكوالته؛ سكاكر لالكل؛ اساسها القهوة؛ مشرو
رقائق ]منتجات حبوب[؛ كسكس ]سميد[؛ شمع نحل لالستهالك البشري؛ بسكويت رقيق هش؛ 

كسترد؛ هالميات ]جلي[ فواكه ]حلويات[؛ موسلي ]حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة 

طائر صينية؛ كعك ذرة؛ شاي مثلج؛ والفواكه المجففة[؛ لبن مجمد ]حلويات مثلجة[؛ ف
مشروبات اساسها الشاي؛ حالوة طحينية؛ تورتات محشوة بالمربى او الفاكهة او المقبالت؛ 

بيكربونات الصودا لغايات الطهي ]صود الطهي[؛ كيك مغطى بالسكر ]مجمد[؛ موس 

قمح ( ]صلصات[؛ بذور ال--( ]سكريات[؛ كوليس )فواكه --[؛ الموس )حلوى -]شوكوالته 
ألغراض اإلستهالك البشري؛ سكر نخيلي؛ عجينة كعك؛ فارينيكي ]عجائن محشية[؛ حلي 

بالشوكوالتة لتزيين الكعك؛ حلي بالحلويات لتزيين الكعك؛ جوز مطلي بالشوكوالتة؛ طحائن 

جوز؛ باوزي ]كعكات محشية[؛ جياوزي ]فطائر محشية[؛ معجون أساسه الشوكوالته؛ 
ى مكسرات؛ فطائر أساسها دقيق؛ شراب األغاف ]محليات معجون شوكوالته يحتوي عل

 طبيعية[؛ مربى الحليب

 

Date of 05/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: International Solution For 
Food Product Co 

 اسم طالب التسجيل: الدولية للمواد الغذائيةالحلول 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Amman - Al Qastal - Air Cargo 
Street 

 عنوان طالب التسجيل  االردن، عمان،  القسطل،  شارع الشحن الجوي

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 168227 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168227 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee; coffee flavorings; coffee-based beverages; coffee 
substitutes; coffee extracts, coffee capsules; tea; cocoa; 

chocolate; drinking chocolate; chamomile-based beverages; 
ginseng tea; herbal infusions; roasted barley and malt for use 
as substitute for coffee; sugar; artificial coffee; edible ices; 

honey; treacle; pastries; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; ice 

القهوة؛ المواد المنكهة للقهوة؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ بدائل القهوة؛ مستخلصات 
القهوة وكبسوالت القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ الشوكوال؛ مشروبات الشوكوالته؛ المشروبات 

التي اساسها البابونج؛ شاي الجنسنغ )نبات صيني(؛ منقوعات األعشاب؛ الشعير المحمص 
ستخدامه كبديل للقهوة؛ السكر؛ القهوة االصطناعية؛ المثلجات القابلة لألكل؛ والشعير ال

العسل؛ الدبس؛ المعجنات؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصات 

 )توابل(؛ البهارات؛ الثلج

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in Gold and Black colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الذهبي واألسود وذلك 

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: HARDY S.R.L. اسم طالب التسجيل: ال.ار.هاردي اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Milan (Italy) Via Filippo Turati n. 18  .عنوان طالب التسجيل  18ميالن )ايطاليا( فيا فيليبو توراتي ان 

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 168136 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168136 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bagel; Doughnuts (gluten free); Flour-based baking goods; 

Flour-milling products; Biscuits; Cookies; Cake paste; Cakes; 
Sweets (gluten free); Pancakes; Paté {pastries} (gluten free); 
Waffles; Tea-based, coffee-based, cocoa-based and 

 chocolate-based beverages. 

 جل. دونات )كعك محلى( )خالي من الجلوتين(: منتجات الخبيز أساسها الدقيق.بي

 منتجات طحين الدقيق. بسكويت. كعك محلى. عجينة كعك. كيك. حلويات جاهزة
 )معجنات( )خالي من الجلوتين(. فطائر محالة. معجنات )خالي من الجلوتين(؛ كعك

 الشوكوالتة.الوفل. مشروبات أساسها القهوة والشاي والكاكاو و

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: Macau restaurants and 
convenience food  

 اسم طالب التسجيل: ماكو للمطاعم والماكوالت الجاهزة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Regency palace hotel queen alia street 
amman 11110 jordan , P.O.Box: 927000, 
11110 

االردن   ،  11110فندق ريجنسي باالس شارع الملكة عاليه 
 11110, 927000ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.B 18055-11195 EmmarTowrs, 6th 

Circle, Tower A, 11th Floor 

-الدوار السادس-ابراج اعمار 11195-18055ص. ب 

 A-11الطابق ,برج

ليغعنوان التب  

Trademark 168367 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168367 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee, tea,cocoa, sugar, rice, sweets, candies, honet, treacle 
baking powder,salt,vinegar,condiments, spices, biscuits corn 
chips,semolina,halawa, vanilla, yeast, chocolate,ice cream, 

pastries cereal preperation and cake. 

اكر, العسل, الدبس, مسحوق الخبيز, القهوة, الشاي, الكاكاو, السكر, االرز, الحلويات, السك
الملح, الخل, التوابل, البهارات البسكويت, شيبس الذره, سميد, حالوة طحينيه, فانيال, خميره, 

 شوكوالته, البوظه, المعجنات, مستحضرات الحبوب والكعك

 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: alsadeem international 
import & export co  

 اسم طالب التسجيل: شركة السديم الدولية 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 amman /moqableen, P.O.Box: 3601, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 3601المقابلين   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3601 -11953 amman-moqableen    ليغعنوان التب ش الحرية  -المقابلين  -عمان  11953 -3601ص.ب  

Trademark 168359 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168359 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

(biscuit) )بسكويت( 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

Applicant Name: Rawabi Ramallah Food 
Industrial 

 اسم طالب التسجيل: روابي رام هللا للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address marka alshamaliya- street abu al qasem - 
building No.21, P.O.Box: 340497, 11134 

،   21عمارة رقم  -شارع ابو قاسم الشابي  -ماركا الشمالية 
 11134, 340497ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  -11134 marka alshamaliya- street abu al 

qasem - building No.21 

عمارة  -شارع ابو قاسم الشابي  -ماركا الشمالية  11134 - 

 21رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168361 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168361 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

crise, tea. cocoa sugar rice, sweets, candies, honet, treacle 

baking powder salt, vinegar,condiments,spices, biscuits com 
chips,semolina,halawa, vanilla yeast,chocolate,ice 
cream,pastries,cereal preperation and cake 

ت, السكاكر, العسل, الدبس, مسحوق الخبيز, . القهوة, الشاي, الكاكاو, السكر, االرز, الحلويا

الملح, الخل, التوابل, البهارات البسكويت, شيبس الذره, سميد, حالوة طحينيه, فانيال, خميره, 
 شوكوالته, البوظه, المعجنات, مستحضرات الحبوب والكعك

 

Date of 14/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

Applicant Name: alsadeem international 
import & export co  

 اسم طالب التسجيل: شركة السديم الدولية 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 amman /moqableen, P.O.Box: 3601, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 3601المقابلين   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 3601 -11953 amman-moqableen   ليغعنوان التب ش الحرية  -المقابلين  -عمان  11953 -3601ص.ب  

Trademark 168357 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168357 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

crise, tea. cocoa sugar rice, sweets, candies, honet, treacle 

baking powder salt, vinegar,condiments,spices, biscuits com 
chips,semolina,halawa, vanilla yeast,chocolate,ice 
cream,pastries,cereal preperation and cake 

القهوة, الشاي, الكاكاو, السكر, االرز, الحلويات, السكاكر, العسل, الدبس, مسحوق الخبيز,  

سكويت, شيبس الذره, سميد, حالوة طحينيه, فانيال, الملح, الخل, التوابل, البهارات . الب
 خميره, شوكوالته, البوظه, المعجنات, مستحضرات الحبوب والكعك

 

Date of 14/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

Applicant Name: alsadeem international 
import & export co  

 اسم طالب التسجيل: شركة السديم الدولية لالستيراد والتصدير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /moqableen, P.O.Box: 3601, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 3601المقابلين   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 3601 -11953 amman-moqableen   ليغعنوان التب ش الحرية  -المقابلين  -عمان  11953 -3601ص.ب  

Trademark 168358 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168358 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

hony   عسل 

 

Date of 12/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2019  

Applicant Name: Mokhish JAMEEL Ahmed 
Al- Daya   

 اسم طالب التسجيل: مخلص جميل احمد الضايع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ramtha,king Abdullah II street  , P.O.Box: 
100, 21410 

 عنوان طالب التسجيل  21410, 100الرمثا، شارع الملك عبد هللا   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 100 -21410 Ramtha,king 

Abdullah II street   

ليغعنوان التب الرمثا، شارع الملك عبد هللا  21410 -100ص.ب    

Trademark 168175 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168175 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sugar ,rice, flour and preparation made from cereals ,,coffee, tea 

.cocoa honey ,salt, mustard, vinegar. tomato sauces .condiment 
spices 

والسكر واألرز الدقيق والمستحضرات المصنوعة من ا الحبوب ,البن والشاي والكاكاو 

, التوابل الطماطمالحبوب, عسل النحل والعسل االسود, الملح والخردل والخل , وصلصة 
 )البهارات( 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Rajai , mohammad Issa Al-
Malak For Trading Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة رجائي ومحمد عيسى الملك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -  alswefih - 15 salahzheman 
street, P.O.Box: 815383, 11180 

 عنوان طالب التسجيل  11180, 815383شارع صالح سحيمات  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 815383 -11180 amman -  alswefih 

- 15 salahzheman street 

ليغعنوان التب شارع صالح سحيمات -عمان  11180 -815383ص.ب    

Trademark 168225 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168225 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

honey   العسل 

 

Date of 27/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2019  

Applicant Name: mustafa jebril said al 
saghir  

 اسم طالب التسجيل: مصطفى جبريل سعيد الصغير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -sport city , P.O.Box: 713455, 
11171 

 عنوان طالب التسجيل  11171, 713455عمان المدينة الرياضية   ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 713455 -11171 Amman -sport city    ليغعنوان التب عمان المدينة الرياضية  11171 -713455ص.ب  

Trademark 168282 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168282 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee  القهوة 

The registration of this mark does not give owners the 
right to use the general and descriptive words 

separately from the mark 

 

 

 هتسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة والوصفيان 
 بمعزل عن العالمه

 

 

Date of 28/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/11/2019  

Applicant Name: Bunni Coffe Roasters Co  اسم طالب التسجيل: شركة بني لتحميص القهوة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman -lwebdeh , P.O.Box: 910001, 

11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910001اللويبدة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 910001 -11191 Amman -lwebdeh    ليغعنوان التب اللويبدة -عمان  11191 -910001ص.ب  

Trademark 168166 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168166 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Biscuits,pasta ,noodles ,  corn chips بسكويت ,معكرونة ،شعيرية ، شبيس الذرة 

 

Date of 17/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2019  

Applicant Name: Jameel Alzghoul &Co   اسم طالب التسجيل: شركة جميل الزغول وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 1690, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 1690االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1690 -11118 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11118 -1690ص.ب  

Trademark 168173 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168173 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tottee, chocolate, biscuites,candies,corn chips, honey,sweets توق , شوكوالنه ,ب بسكويت , سكأ كر وشيبس أ لذره, عسل النحا ,حلويات 

 

Date of 17/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2019  

Applicant Name: AL-HAJ AREF ABU 
SHEHAB% SONS .  

 اسم طالب التسجيل: شركة الحاج عارف ابو شهاب واوالده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -marka al shamaliya , P.O.Box: 
340493, 11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 340493عمان, ماركا الشمالية ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340493 -11134 amman -marka al 

shamaliya  

ليغعنوان التب عمان, ماركا الشمالية 11134 -340493ص.ب    

Trademark 168221 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168221 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee; cocoa; tea; rice; artificial coffee; flour and preparations 

made from cereals; bread; pastries; cookies; desserts;  
puddings; bakery desserts; cakes; cakes made with cereals; 
biscuits; tarts; honey; yeast; mustard; vinegar; sauces; curry 

sauces; chili seasoning; condiment, namely, pepper sauce; 
salad dressings; prepared horseradish; mayonnaise; ketchup; 
marinades; relishes; chutneys; dried herbs; herb salt; table salt 

mixed with sesame seeds; candy bars; boiled sweets; 
peppermint sweets; chocolate bars; cereal food bars; cereal-
based snack foods; herb teas; crispbread; | flapjacks; pasta; 
pizza bases; pizza crust; pizza dough; pretzels; rice cakes; 

| pasta sauces; marzipan; pesto sauce; cereal based snacks; 
muesli; muesli bars; breakfast cereals; puffed rice; waffles; 
sugar; condiments; all of the above exclusively for human 

consumption. 

 القهوة؛ الكاكاو؛ الشاي؛ االرز؛ القهوة االصطناعية؛ الدقيق و المستحضرات المصنوعة من ]

 الحبوب؛ الخبز؛ الحلويات؛ كعك محلي؛ مهلبية؛ الحلويات المخبوزة؛ كيك؛ كيك مصنوع من
 بالفواكه(؛ عسل نحل؛ خميرة؛ خردل؛ خل؛ صلصات؛الحبوب؛ بسكويت؛ تورتات )كيك 

 ء و هي صلصة الفلفل؛ توابل السلطة؛«صلصلة الكاري؛ توابل الفلفل الحار؛ التوابل

مستحضرات الهريسة؛ المايونيز؛ الكاتشب؛ ماء مالح؛ مقبالت؛ مقبالت هندية؛ أعشاب 
مسلوقة؛ حلويات  أعشاب مالحة؛ ملح الطعام المخلوط مع بذورالسمسم؛ حلويات مجففة؛

من الشيكوالتة؛ وجبات الخفيفة اساسها الحبوب؛ اعشاب الشاي؛ بسكويت؛  بالنعناع؛ الواح

قواعد البيتزا؛ قشرة البيتزا؛ عجينة البيتزا؛ كعك مملح جاف؛ أقراص أرز؛  الكعك؛ معكرونة؛
ل؛ حبوب مرزبانية؛ البيستواإليطالية )صلصات(؛ موزيل؛ الواح من الموزي صلصة المعكرونة؛

 الوافل؛ السكر االفطار؛ كعك

The registration of this mark does not give owners the right to 

use word (ORGANIC)if used separately from the mar 
 

 (ORGANIC) ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة

 بمعزل عن العالمه
 

 

Date of 22/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/12/2019  

Applicant Name: NOEL MCDON ALD اسم طالب التسجيل: نويل ماكدونالد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  6 LOWER KINGS ROAD, KINGSTON 

UPON 
THAMES, KT2 6PH, UNITED KINGDOM 

 لوير كينكز روودكينكزستون ابون 6المدينة/الشارع : 

 بي اتش.المملكة المتحدة 6 2تيمز.كيه تي 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 841310-11184 Amman - 

Bakeen STR 

ليغعنوان التب شارع بكين-عمان   11184-841310ص.ب   

Trademark 168384 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 168384 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural, horticultural, forestry products and grains; mainly 
seeds, natural plants and flowers. 

 

 منتجات الزراعة والبستنة والحراجة والحبوب؛ تحديدا البذور والنباتات واألزهار الطبيعية.  
 

 

Date of 15/05/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/05/2018  

Applicant Name: Syngenta Participations 
AG 

 اسم طالب التسجيل: سينجنتا بارتيسيبيشينز أيه جي

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Schwarzwaldallee 215, 
4058 Basel, Switzerland 
 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا  4058، 215: شفارزفالدالي 

Applicant for 

Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 

P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكية الفكرية 

 شارع االمير شاكر بن زيد, الشميساني االردن 56

ليغعنوان التب  

Trademark 168142 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 168142 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural, horticultural and forestry products; raw and 

unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables; 
natural plants and flowers; live animals; foodstuffs for animals; 
malt; barley; fresh beans; beet; fresh berries; fresh fruits; fresh 

citrus fruit; beverages for pets; edible bones and sticks for pets; 
bird food; bran; bran mash for animal consumption; animal 
feed; plant and flower bulbs; bushes [shrubs]; unprocessed 

cereal seeds; chestnuts; chicory roots; chicory [salad]; salad 
vegetables [fresh]; garden salads; raw cocoa beans; coconut 
shell; coconuts; crayfish; live crustaceans; cucumbers; dog 

biscuits; fishing bait (live); fresh garden herbs; seaweed for 
human or animal consumption; grains [cereals]; quinoa, 
unprocessed; fresh grapes; fresh leeks; fresh lemons; fresh 

lentils; lettuce; maize; malt for brewing and distilling; fresh 
mushrooms; fresh truffles; natural flowers; mussels; oats; oil 
cake; fresh olives; onions; vegetables; oranges; pears; 

blueberries; plums; peaches; nectarines; cherries; kiwi fruit; 
celery; beetroot; fresh peppers; avocado; tomatoes; lettuce; 
parsnips; asparagus; sprouts; cabbage; potatoes; spring 

greens; garlic; sweet potatoes; plant seeds; plants; dried plants 
for decoration; aloe vera plants; live poultry; rhubarb; 
unprocessed rice; seedlings; sesame; live shellfish; spinach; 

courgette; sugarcane; unprocessed buckwheat; raw wheat; 
wheat germ for animal consumption; bark-based products for 
use in mulching; ; wood chips for the manufacture of wood 

pulp; grass; live Christmas trees; trees and forestry products;; 
wreaths of natural flowers; arrangements of natural flowers; 
arrangements of dried flowers for decorative purposes; fodder 

for animals; bedding and litter for animals; natural turf; fresh 
nuts [unprocessed]. 

عية ومنتجات البساتين والغابات، الحبوب والبذور الخام وغير المنتجات الزرا
المعالجة، الفواكه والخضار الطازجة، النباتات والزهور الطبيعية، الحيوانات الحية، 
المواد الغذائية للحيوانات، شعير الملت، الشعير، البقول الطازجة، الشمندر، التوت 

مشروبات الحيوانات االليفة،  الطازج، الفواكه الطازجة، الحمضيات الطازجة،
العظام الصالحة لالكل وعصي الحيونات االليفة،  أكل العصافير، النخالة، هريس 

النخالة لإلستهالك الحيواني، علف الحيوانات، بصيالت الزهور والنباتات، 
الشجيرات )الشجر الصغير(، بذور الحبوب المعالجة، الكستناء، جذور الهندباء 

الهندباء )سلطة(، خضروات السلطة )الطازجة(، سلطات الخضار  البريّة الطازجة،
الورقية،  حبوب الكاكاو الخام، قشور جوز الهند، جوز الهند، جراد البحر، 

القشريّات الحيّة، الخيار الطازج، بسكويت الكالب، طعم حي لصيد السمك، االعشاب 
شري والحيواني، المنزلية الورقية، مستخلصات األعشاب البحرية لالستهالك الب

الحبوب )طعام من الحبوب(، الكينوا المعالجة، العنب الطازج، الكراث الطازج، 
الليمون الطازج، العدس الطازج، الخس الطازج، حبوب الذرة، الشعير للتخمير 

وتقطير مخلفات العنب بعد عصره، الفطر الطازج، الكمأة الطازجة، الزهور 
ن، كعكة الزيت، الزيتون الطازج، البصل، الطبيعية، بلح البحر الحي، الشوفا

الخضار، البرتقال، اإلجاص، التوت البري، الخوخ، الدراق، دراق النكترين، الكرز، 
الكيوي، الكرافس، الشمندر االحمر، الفلفل الطازج، االفوكادو، الطماطم، الخس، 

لورقية الجزر االبيض، الهليون،  الكرنب الصغير، الملفوف، البطاطا، الخضراوات ا
الخضراء ، الثوم، البطاطا الحلوة، جذور النباتات، النباتات، النباتات المجففة 

المستخدمة للتزيين، نباتات الصبّار، الدواجن الحية، راوند الحدائق، األرز غير 
المجّهز، االشتال، السمسم، المحار الحي، السبانخ، الكوسى، قصب السكر، الحنطة 

مح الخام، بذرة القمح لإلستهالك الحيواني، المنتجات السوداء غير المعالجة، الق
التي أساسها من لحاء لالستخدام في التغطية، الرقائق الخشبية لصنع لب الخشب، 
العشب، شجر عيد الميالد الحقيقية، االشجار والمنتجات الزراعية، أكاليل الزهور 

راض التزيين، الطبيعيّة، تنسيق الزهور الطبيعية، تنسيق الزهور المجففة ألغ
العلف للحيوانات، فراش وقمامة الحيوانات، الطبقات العشبية الطبيعية، المكسرات 

 الطازجة )غير المعالجة(.
 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America,  

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8
 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168271 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 168271 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Seeds for planting. Plant seeds البذور الزراعية. بذور النباتات 

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: ARD “UNIFERT” S.A.L. 
OFFSHORE 

 اسم طالب التسجيل: اوف شور .ل.م.ش "يونيفرت  "ارض 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unifert House Building, Barbar Abou 
Jaoudeh Street, Al-Bouchrieh, Lebanon. 

بناية يونيفرت هاوس ، شارع بربر ابو جوده ، البوشرية ، 
 لبنان.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168073 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 168073 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural seeds بذور زراعية 

 

Date of 18/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2019  

Applicant Name: National Seeds 
Production Company.  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الوطنية النتاج البذور 

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 st  , P.O.Box: 
830325, 11183 

 عنوان طالب التسجيل  11183, 830325ص.ب:عمان ، ش عبد هللا غوشه   ، 

Applicant for 

Correspondence 

Amman -abdallah ghosheh st  , P.O.Box: 

830325, 11183 

ليغعنوان التب 11183, 830325عمان ، ش عبد هللا غوشه   ، ص.ب:  

Trademark 168366 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 168366 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coconut drinks; almond drinks; flavored almond drinks; oat 
drinks; rice drinks; hazelnut drinks; smoothies; light beverages, 

non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; plant-based 

beverages; nut-based beverages. 
 

مشروبات جوز الهند، مشروبات اللوز، مشروبات اللوز المنكه، مشروبات الشوفان، 
مشروبات األرز، مشروبات البندق، العصائر المثلجة، مشروبات خفيفة ومشروبات غير 

من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات كحولية، المياه المعدنية والفوارة )الغازية( وغيرها 
الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستخضرات اخرى لصنع المشروبات، مشروبات اساسها 

 النبات، المشروبات التي اساسها المكسرات.

 

Priority claim:  Claim Country: BX 

Claim No.: 1389447 
Claim Date: 29/01/2019 

 BXاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 

 1389447رقم االدعاء: 
 29/01/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue and green colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألخضر 

  

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Alpro, commanditaire 
vennootschap op 
aandelen 

 اسم طالب التسجيل: كومانديتايري فينوتسشاب اوب انديلينالبرو، 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  ويفيلجيم، بلجيكا 8560، 28فالمينجسترات 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168315 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 168315 الصنف 
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  FLASH ENERGY DRINK  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Energy drinks مشروبات الطاقة 

 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Flash Energy Company اسم طالب التسجيل: فالش انيرجي كومباني 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 5105 Weber Lane, Skokie, Illinois 60077, 

United States of America 

، الواليات المتحدة 60077ويبر لين، سكوكي، إلينوي  5105

 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 168055 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 168055 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fruit drink ,Energy drink   عصائر فواكه مشروب الطاقة 

The registration of this trademark should be limited in 
colours red,yellow,black,gray as per according to the 

printfiled with the application 

 

وذلك  ، األحمر واالصفر واألسود والرصاصي ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان
 .بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name : FREE LINES FOR 
GENERAL TRADING 
CO.LLC 

 اسم طالب التسجيل: شركة الخطوط الحرة للتجارة العامة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN / ALWAKALAT STREET , 
P.O.Box: 851993, 11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 851993عمان / شارع الوكاالت   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 851993 -11185 AMMAN / 
ALWAKALAT STREET  

ليغعنوان التب عمان / شارع الوكاالت  11185 -851993ص.ب    

Trademark 168259 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 168259 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beers; bottled waters; vegetable juices; fruit juices, malt-based 

preparations for making beverages; . 

 البيرة )مشروب شعير(؛ المياه المعبأة في الزجاج؛ عصائر الخضروات؛ عصائر الفواكه؛

 المستحضرات القائمة على الشعير لصنع المشروبات؛ 

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

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة

(ORGANIC ) بمعزل عن العالمه 

 
 

 

Date of 22/12/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/12/2019  

Applicant Name: NOEL MCDON ALD اسم طالب التسجيل: نويل ماكدونالد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address  6 LOWER KINGS ROAD, KINGSTON 

UPON THAMES, KT2 6PH, UNITED 
KINGDOM 

 لوير كينكز روودكينكزستون ابون 6المدينة/الشارع : 

 بي اتش.المملكة المتحدة 6 2تيمز.كيه تي 
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841310- 11184 amman - bakeen 
STR 

ليغعنوان التب  شارع بكين-عمان 11184-841310ب ص.   

Trademark 168382 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 168382 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beers. مشروبات كحولية، عدا البيرة 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-864 
Claim Date: 16/10/2018 

 LIاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 864-2018رقم االدعاء: 

 16/10/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Bacardi & Company 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: باكاردي آند كمبني ليمتد

Nationality     : LIECHTENSTEIN جنسية الطالب ليتشنستين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aeulestrasse 5 9490 Vaduz Liechtenstein, 
P.O.Box: 910580, 11191 

فادوز، ليتشنستين  ،  9490، 5أوليشتراسه 
 11191, 910580ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8
 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168267 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 168267 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes and  tobacco سجائر وتبغ 

 

Date of 10/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2018  

Applicant Name: sami shraim and sons 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة سامي شريم واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-arar street, P.O.Box: 340570, 
11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 340570شارع عرار  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340570 -11134 amman-arar street   ليغعنوان التب شارع عرار-عمان 11134 -340570ص.ب  

Trademark 168284 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168284 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes  and tobacco  سجائر وتبغ 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: sami sharaim and sons 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة سامي شريم واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-arar street, P.O.Box: 340570, 
11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 340570شارع عرار  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340570 -11134 amman-arar street   ليغعنوان التب شارع عرار-عمان 11134 -340570ص.ب  

Trademark 168283 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168283 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cigarettes and tobacco  التبغ و السجائر 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: sami sharaim and sons 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة سامي شريم واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-arar street, P.O.Box: 340570, 
11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 340570شارع عرار  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340570 -11134 amman-arar street   ليغعنوان التب شارع عرار-عمان 11134 -340570ص.ب  

Trademark 168285 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168285 الصنف 
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  HANA BR International  
   

 

 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Tobacco; cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for smokers; 
chewing tobacco; electronic cigarettes; firestones; flavourings, 
other than essential oils, for tobacco; flavourings, other than 

essential oils, for use in electronic cigarettes; liquid solutions 
for use in electronic cigarettes; matchboxes; oral vaporizers for 
smokers; snuff; tobacco jars; smokers' articles; shisha; shisha 

tobacco. 

تبغ; سجائر; سيجاريلو ]سيجار رفيع[; سيجار; قداحات مدخنين; تبغ مضغ; السجائر 
الصوان[; منكهات، من غير الزيوت األساسية، للتبغ; منكهات، من اإللكترونية; حجارة النار ]

غير الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر اإللكترونية; محاليل سائلة لالستخدام في 

السجائر اإللكترونية; علب ثقاب; مبخارات فومية للمدخنين; سعوط; اوعية تبغ; مواد 
 مدخنين; ارغيلة; تبغ ارغيلة.

Date of 23/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: BR International Holdings 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .بي آر انترناشونال هولدينغز إنك

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS  جنسية الطالب البريطانيةجزر العذارى: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands., 
P.O.Box: 925852, 11190 

, رود تاون, تورتوال, جزر 146تشامبرز, ص.ب. تريدنت 
 11190, 925852العذارى البريطانية.  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168397 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168397 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays, lighter flints; tobacco 
substitutes; cigars; electronic cigarettes; electronic cigarette 

cartridges; nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; flavorings, other than 

essential oils, for use in electronic cigarettes; humidors; cigar 
cutters; ashtrays for smokers; neck chains for electronic 
cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; smokers' articles, 

namely lighters for smokers; sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes; 
pads for cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning 

electronic cigarettes; sticks for cleaning electronic cigarettes; 
cleaners for electronic cigarettes; cover cases for electronic 
cigarette devices; protective cases for electronic cigarettes; 

decorative covers for electronic cigarettes; electric cleaners for 
electronic cigarettes; cleaning implements for electronic 
cigarettes; cleaning apparatus for electronic cigarettes. 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت وأنابيب التبغ ومنافض 
السجائر وصوان (حجرالشعال/الشرارة)الولعات، بدائل التبغ، السيجار، السجائر اإللكترونية، 

ة، خراطيش السجائر اإللكترونية، محاليل (سوائل) النيكوتين للستخدام في السجائر اإللكتروني

محاليل (سوائل) النيكوتين السائلة للستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة 
للستخدام في السجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر 

اإللكترونية، صناديق السيجارالمرطبة، قواطع (قاطعات) السيجار، منافض السجائر للمدخنين، 

ئر اإللكترونية، سلسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، السجا
(( سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات USBمحوالت الناقل التسلسلي العالمي

للسجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين وبالتحديد الولعات للمدخنين، عصي لتنظيف 

ة، أداة تنظيف للسجائر اللكترونية، فرش تنظيف للسجائر وتطهير السجائر اللكتروني
اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي 

لتنظيف السجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر 

ونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكتر
 أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية.

Special condition:  Claiming blue color اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون األزرق 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

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، دايجيون، 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 168387 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168387 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays, lighter flints; tobacco 

substitutes; cigars; electronic cigarettes; electronic cigarette 
cartridges; nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid 

solutions for use in electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; humidors; cigar 
cutters; ashtrays for smokers; neck chains for electronic 

cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; smokers' articles, 
namely lighters for smokers; sticks for cleaning and disinfecting 
electronic cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes; 

pads for cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning 
electronic cigarettes; sticks for cleaning electronic cigarettes; 
cleaners for electronic cigarettes; cover cases for electronic 

cigarette devices; protective cases for electronic cigarettes; 
decorative covers for electronic cigarettes; electric cleaners for 
electronic cigarettes; cleaning implements for electronic 

cigarettes; cleaning apparatus for electronic cigarettes 

وأنابيب التبغ ومنافض  السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت
السجائر وصوان (حجرالشعال/الشرارة)الولعات، بدائل التبغ، السيجار، السجائر اإللكترونية، 

خراطيش السجائر اإللكترونية، محاليل (سوائل) النيكوتين للستخدام في السجائر اإللكترونية، 
ة، المحاليل السائلة محاليل (سوائل) النيكوتين السائلة للستخدام في السجائر اإللكتروني

للستخدام في السجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر 

اإللكترونية، صناديق السيجارالمرطبة، قواطع (قاطعات) السيجار، منافض السجائر للمدخنين، 
لكترونية، السجائر اإللكترونية، سلسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإل

(( سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، رذاذات USBمحوالت الناقل التسلسلي العالمي

للسجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين وبالتحديد الولعات للمدخنين، عصي لتنظيف 
وتطهير السجائر اللكترونية، أداة تنظيف للسجائر اللكترونية، فرش تنظيف للسجائر 

وط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي اإللكترونية، ف

لتنظيف السجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر 
اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، 

 ونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية.أغطية مزخرفة للسجائر اإللكتر

Special condition:  Claiming blue color اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون األزرق 

 

Date of 25/06/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

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  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجيون، 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 168388 Class 34 34 العالمة التجارية رقم 168388 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 

electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implement for electronic cigarettes; cleaning brushes for 

electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; stick for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 

protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine for electronic cigarettes; 
nicotine liquid for electronic cigarettes; cover cases for 

electronic cigarette devices; neck chains for electronic 
cigarettes; cleaners for electronic cigarettes; decorative covers 
for electronic cigarettes; electric cleaners for electronic 

cigarettes; cleaning apparatus for electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ ، مستلزمات المدخنين، صناديق السيجار المرطبة، بدائل التبغ، 
قواطع)قاطعات السيجار(، السيجار، منافض السجائر للمدخنين، السجائر اإللكترونية، 

يف خراطيش السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف و تطهير السجائر اإللكترونية، أداة لتنظ
السجائر اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية ، فوط تنظيف للسجائر اإللكترونية، 

فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر 

اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة لإلستخدام في السجائر 
ونية، نكوتين للسجائر اإللكترونية، سائل النيكوتين للسجائر اإللكترونية،  علب األغطية اإللكتر

ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية،  منظفات للسجائر 

اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، 
للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها بالسجائر  أجهزة تنظيف

 اإللكترونية، مستلزمات المدخنين ) تشمل الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0007516 
Claim Date: 15/01/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0007516-2019-40االدعاء: رقم 

 15/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجيون جمهورية كوريا-جو، 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 غزالة للملكية الفكريةأبو  
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 168032 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168032 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cigarettes; Cigars, Filters (Cigarette-), Pipes (Tobacco, 
Pouches (Tobacco-), Tobacco jars, Smokers (Lighters for-), 
Filters (Cigarette-), Cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes. Cases (Cigarette-), 
Herbs for smoking. 

سجائر, سيجار, فالتر للسجائر, غاليين تبغ, أكياس تبغ أوعية تبغ, والعات للمدخنين, فالتر 
 طبية, علب سجائر, أعشاب للتدخينللسجائر, سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: J&B LIMITED   اسم طالب التسجيل: شركة جي اند بي ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rd floor, yamraj Building,   Market 3

3175Square, P.O.Box  ,Road TOWN, 
TORTOLA ,British Virgin Islands. , 

 -3175ص ب –ساحة السوق –بناية يامراج  –الطابق الثالث 

 البريطانية .جزر فيرجن  –تورتوال –رود تاون 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 

Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168263 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168263 الصنف 
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 SiiD sparkling  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 

electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 

electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 

protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 

cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 

(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 
سيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، السيجار، ال

عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش 
تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر 

اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية  اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر

للسجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( 
النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة من النيكوتين لالستخدام في 

ألجهزة السجائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل السجائر اإللكترونية، علب األغطية 

الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 
اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، 

ر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين )بما منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائ

 في ذلك الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0039336 

Claim Date: 14/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0039336-2019-40رقم االدعاء: 

 14/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 08/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

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 168037 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  168037 الصنف  
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 SiiD Ice  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 

cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 

brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 

use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 

devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 

apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين
السيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، 

عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش 

ونية، فرش لتنظيف السجائر تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكتر
اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية 

للسجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( 

النيكوتين لالستخدام في النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة من 
السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل 

الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 

لكترونية، اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإل
منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين )بما 

 في ذلك الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0033834 
Claim Date: 06/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0033834-2019-40االدعاء: رقم 

 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 168058 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168058 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 

tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 

implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 

electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 

electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 

essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

ائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع السج

السيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، 
عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش 

لكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر تنظيف للسجائر اإل

اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية 
للسجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( 

ئر اإللكترونية، المحاليل السائلة من النيكوتين لالستخدام في النيكوتين لالستخدام في السجا

السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل 
الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 

اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر 

منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين )بما 
 في ذلك الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0033835 
Claim Date: 06/03/2019 

 KRاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 

 0033835-2019-40رقم االدعاء: 
 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 168038 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168038 الصنف 
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SiiD Tundra 
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 

cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 

brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 

use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 

devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 

apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 
السيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، 

تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش  عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات

تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر 
اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية 

ونية، محاليل )سوائل( للسجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكتر

النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة من النيكوتين لالستخدام في 
السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل 

رفة للسجائر الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخ

اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، 
منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين )بما 

 في ذلك الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0033833 
Claim Date: 06/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0033833-2019-40رقم االدعاء: 

 06/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION التسجيل:اسم طالب  كيه تي آند جي كوربوريشن  

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-دايديوكجيل، -، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual 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 168041 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168041 الصنف 
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  Fiit Golden Pipe  
   

 

 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 

cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 

brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 

use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 

devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 

apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 
إللكترونية، السيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر ا

عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش 

تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر 
اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية 

ر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( للسجائ

النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة من النيكوتين لالستخدام في 
السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل 

سجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر الرقبة لل

اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، 
منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين )بما 

 نين(.في ذلك الوالعات للمدخ

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0046128 
Claim Date: 26/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0046128-2019-40رقم االدعاء: 

 26/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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 168040 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168040 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles; humidors; 

tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 

implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 

electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 

electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 

essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles 
(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 

فض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، السيجار، السيجار، منا
عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش 
تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر 

ية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية اإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر اإللكترون
للسجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( 

النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة من النيكوتين لالستخدام في 

جائر اإللكترونية )أجهزة السجائر(، سالسل السجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة الس
الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر 

اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، 

نية، مستلزمات المدخنين )بما منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترو
 في ذلك الوالعات للمدخنين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 

Claim No.: 40-2019-0046126 
Claim Date: 26/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 0046126-2019-40رقم االدعاء: 
 26/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

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 168039 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  168039 الصنف  
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 BUZZ  
   

 

 

Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Absorbent paper for tobacco pipes, Cases (Cigar), Cases 
(Cigarette), Cigarette Cases, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Cigarette paper, Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 

tobacco substitutes, not for medical purposes, Cigarillos, 
Cigars, Lighters for smokers, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco 
pouches 

ورق ماص لغاليين التبغ، علب سيجار، علب سجائر، علب سجائر، فالتر للسجائر، مباسم 
للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

 ريلو )سيجار رفيع(، سيجار، والعات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ.طبية، سيجا

 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Starbuzz Tobacco, Inc. اسم طالب التسجيل: ستار باز توباكو، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2116 – W Lincoln Ave # A Anaheim, 

California 92801 ,USA 

 -92801 -دبليو لينكولن افنيو اناهيم ، كاليفورنيا 2116

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 11123 -231509ص.ب طارق أبوستة للملكية الفكرية 
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168067 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168067 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cigar cutters, pipe racks for tobacco pipes, tobacco pipes, 

flavourings, other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes, flavourings, other than essential oils, for tobacco, 
snuff, electronic cigarettes, cigarette holders, cigarette tips, oral 

vaporizers for smokers, cigar cases, tobacco pouches, lighters 
for smokers, flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes, tobacco jars, gas containers for cigar 

lighters, liquid solutions for use in electronic cigarettes, 
humidors, gas containers for cigar lighters 

قطاعات سيجار, مناصب غاليين التبغ, غاليين التبغ, النكهات، عدا عن الزيوت العطرية، 

لالستخدام في السجائر األلكترونية, النكهات، عدا عن الزيوت العطرية، من اجل التبغ, 
خنين, علب السعوط, السجائر اإللكترونية, مباسم السجائر, فالتر سجائر, مبخرات الفم للمد

سيجار, أكياس تبغ, والعات للمدخنين, النكهات، عدا عن الزيوت العطرية، لالستخدام في 

السجائر األلكترونية.  , أوعية التبغ, علب الغاز لوالعات السيجار, المحاليل السائلة 
المستخدمة في السجائر األلكترونية, علب حفظ وترطيب السيجار, علب الغاز لوالعات 

 السيجار

 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: SHENZHEN EIGATE 
TECHNOLOGY CO LTD 

 اسم طالب التسجيل: تي ديشينيزيه ايجات تكنولوجي كو ال 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Domiciled at:1-4/F, Building B3, No. 14, 
Jian'an Road, Shajing Street, Bao'an 
District, Shenzhen City, Guangdong 

Province China 

،طريق جينان،شارع 4، رقم 3أف ، بناية بي  -4/1عنواننا:
شاجينك،باون ديستريكت ، مدينه شان زيهان، جانجدونج 

 بروفينيس ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Adnan Ahmad Intellectual Property 

P.O.Box 711165 -11171 Aldustor 

 11171 -711165ص.ب  عدنان احمد للملكية الفكرية 

 الدستور

ليغعنوان التب  

Trademark 168223 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168223 الصنف 
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 DUO  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 

cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 

filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco 
sticks, tobacco products for the purpose of being heated, 

electronic devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine 

containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 

products included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ 
منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار، والسجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 

غ الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ تب

السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب 
السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات الجيب للف 

حات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها ، أجهزة السجائر، القدا

إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛ 
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ 

نية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية السجائر اإللكترو

الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخير بالفم للمدخنين ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة 

؛ األجهزة إلطفاء السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى 34الفئة  سابقا المتضمنة، في

 أعواد التبغ المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن.

 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: Philip Morris Products 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

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 168141 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  168141 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 

including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 

smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco 

sticks, tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing 

aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional 

cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine 
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for 

electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34 devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 

electronic rechargeable cigarette cases. 

ية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ المبخرات السلكية للسجائر االلكترون
منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

الغليون، تبغ المضغ، تبغ السعوط، السجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ 
ية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر بدائل التبغ )لغير األغراض الطب

، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض السجائر، الغاليين، أدوات الجيب للف السجائر، 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ التي يتم تسخينها ، أجهزة إلكترونية 
بغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل وقطعها لغاية تسخين السجائر أو الت

النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ السجائر 

اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق 
جهزة التبخير بالفم للمدخنين ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ وأ

مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا المتضمنة، 

واألجهزة إلطفاء السجائر المسخنة والسيجار باإلضافة إلى أعواد التبغ  34في الفئة 
 بلة إلعادة الشحن.المسخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القا

 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: Philip Morris Products 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

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 168118 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168118 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 

cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 

filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco 
sticks, tobacco products for the purpose of being heated, 

electronic devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine 

containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 

products included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases; protective cases, 

decorative covers and carrying cases for electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking devices; in-car 
cradles and in-car holders for electronic cigarettes, tobacco 

heating devices and electronic smoking devices; containers for 
the disposal of used heated tobacco sticks; cleaners, cleaning 
preparations, cleaning utensils and cleaning brushes for 

electronic cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices. 

المبخرات السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ 
منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسجائر الرفيعة وتبغ ماكينات اللف اليدوية 

غ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ وتبغ الغليون وتبغ المض

السعوط؛ بدائل التبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب 
السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف 

عواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة السجائر والقداحات؛ أعواد الثقاب؛ أ

إلكترونية وقطعها لغاية تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق؛ 
محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ 

ية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترون

الستنشاق النيكوتين المحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل 
التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا 

سجائر والسيجار المسّخن وكذلك أعواد التبغ ؛ أجهزة إطفاء ال34المتضمنة في الفئة 

المسّخنة؛ علب السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن؛ الحقائب الواقية وأغطية الزينة 
وحقائب الحمل للسجائر األلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ 

اإللكترونية، أجهزة تسخين التبغ حامالت السيارات وحماالت السيارات المخصصة للسجائر 

وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص من أعواد التبغ المسخن المستهلكة؛ المنظفات 
ومستحضرات التنظيف وأدوات التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر اإللكترونية وأجهزة 

 تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: AD 

Claim No.: 33933 
Claim Date: 29/03/2019 

 ADاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 33933رقم االدعاء: 
 29/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Philip Morris Products 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

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 168157 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168157 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cigarettes; tobacco; tobacco & smoker’s articles; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes cartridges; sticks for 

cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 

brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 

use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 

devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 
cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 

apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers articles 
(including lighters for smokers). 

السجائر، التبغ، التبغ و مستلزمات المدخنين، صناديق السيجار)صناديق الحفاظ على 
الرطوبة(، بدائل التبغ، قواطع )قاطعات السيجار(، السيجار، منافض السجائر للمدخنيين، 

لكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف و تطهير السجائر السجائر اإل

اإللكترونية، أدوات لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، فوط 
لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائراإللكترونية، عصي لتنظيف السجائر 

إللكترونية، علب وقاية للسجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة اإللكترونية، رذاذات للسجائر ا

لالستخدام في السجائر اإللكترونية، نكوتين )سائل/مسال( للسجائر اإللكترونية،  سائل نكوتين 
للسجائر اإللكترونية، علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر 

اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات  اإللكترونية، منظفات للسجائر

كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت 
 العطرية الستخدامها بالسجائر اإللكترونية، مستلزمات مدخنين )تشمل الوالعات للمدخنيين(.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0133784 
Claim Date: 28/08/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 0133784-2019-40رقم االدعاء: 

 28/08/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

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 -، بيوتكوت 71

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 168351 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168351 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own 
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; 

cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper 

tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated. 

التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛ السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ 
بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛ 

والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر 

ئر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجا
األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ 

 لغرض تسخينها.

Special condition:  Claim of right to the colors black, brown, 

gold and red 

 األلوان األسود والبني والذهبي واألحمر اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: Benson & Hedges 
(Overseas) Limited 

 اسم طالب التسجيل: ليمتد( اوفرسيز (بنسون اند هيدجز

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG 

 عنوان طالب التسجيل  بي جي2ار 2تامبل باليس، لندن، دبليو سي 4غلوب هاوس، 

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 168386 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168386 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Absorbent paper for tobacco pipes, Cases (Cigar), Cases 
(Cigarette), Cigarette Cases, Cigarette filters, Cigarette holders, 

Cigarette paper, Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes, Cigarillos, 
Cigars, Lighters for smokers, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco 

pouches 

مباسم ورق ماص لغاليين التبغ، علب سيجار، علب سجائر، علب سجائر، فالتر للسجائر، 
للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

 طبية، سيجاريلو )سيجار رفيع(، سيجار، والعات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ.

 

Date of 26/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/09/2019  

Applicant Name: G M B GENERAL 
TRADING L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.جي أم بي للتجارة العامة ش

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: 97131 – Deira, Dubai, United 
Arab Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  األمارات العربية المتحدة -دبي  -ديرة  - 97131صندوق بريد 

Applicant for 

Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 

PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

عمان صندوق بريد   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 

  11123رمز بريدي  - 231509
  

ليغعنوان التب  

Trademark 168068 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168068 الصنف 
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 mac vape  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Absorbent paper for tobacco pipes, Cases (Cigar), Cases 

(Cigarette), Cigarette Cases, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Cigarette paper, Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes,  

Cigarillos, Cigars, Lighters for smokers, Tobacco, Tobacco jars, 
Tobacco pouches 

ورق ماص لغاليين التبغ، علب سيجار، علب سجائر، علب سجائر، فالتر للسجائر، مباسم 

للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 
 العات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ.طبية، سيجاريلو )سيجار رفيع(، سيجار، و

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 29/09/2019  

Applicant Name: BMJ Industries FZ-LLC اسم طالب التسجيل: بي أم جي اندستريز ش م ح 

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: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra , 

Ras Al Khaimah , UAE 

راس  -المنطقة الحرة –، الجزيرة الحمرا  31053ص.ب 

 الخيمة ، االمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 

- POSTCODE: 11123 

عمان صندوق بريد   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168069 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168069 الصنف 
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  MIIX FRENCH  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 

electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 

electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 

protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 

cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles, 

namely lighters for smokers. 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت )الثقاب( وأنابيب التبغ 
ومنافض السجائر وصوان )حجر االشعال/الشرارة(، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل 

سيجار، منافض السجائر للمدخنين، السجائر اإللكترونية، خراطيش التبغ، قواطع السيجار، ال

السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر 
اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش 

ف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي لتنظي

اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية، سائل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( النيكوتين 

جهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، علب األغطية أل

للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، 
منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة التنظيف للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا 

ستلزمات المدخنين وبالتحديد الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، م

 الوالعات للمدخنين.

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

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 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 168059 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168059 الصنف 
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 MIIX ICE DOUBLE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers' articles, namely 
matches, tobacco pipes, ashtrays and lighter flints; humidors; 
tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; ashtrays for smokers; 

electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; cleaning 
implements for electronic cigarettes; cleaning brushes for 

electronic cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning 
electronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; 

protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette 
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners for 
electronic cigarettes; decorative covers for electronic 

cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes; cleaning 
apparatus for electronic cigarettes; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; smokers' articles, 

namely lighters for smokers. 

السجائر، التبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين وبالتحديد اعواد الكبريت )الثقاب( وأنابيب التبغ 
ومنافض السجائر وصوان )حجر االشعال/الشرارة(، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل 

لسيجار، منافض السجائر للمدخنين، السجائر اإللكترونية، خراطيش التبغ، قواطع السيجار، ا

السجائر اإللكترونية، عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أدوات تنظيف للسجائر 
اإللكترونية، فرش تنظيف للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش 

يف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر لتنظيف السجائر اإللكترونية، عصي لتنظ

اإللكترونية، علب وقائية للسجائر اإللكترونية، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر 
اإللكترونية، سائل النيكوتين لالستخدام في السجائر اإللكترونية، محاليل )سوائل( النيكوتين 

جهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، علب األغطية أل

للسجائر اإللكترونية، منظفات للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، 
منظفات كهربائية للسجائر اإللكترونية، أجهزة التنظيف للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا 

مستلزمات المدخنين وبالتحديد الزيوت العطرية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، 

 الوالعات للمدخنين.

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

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 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 168060 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168060 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

tobacco, matches, cigarette cases, lighters for smokers التبغ, أعواد الثقاب, علب السجائر, والعات للمدخنين 

 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Afrah Tobacco & 
Cigarettes Factory FZ-LLC 

طالب التسجيل:اسم  م.م.ح ذ.م.مصنع األفراح للسجائر والتبغ ش  

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box No. 65806, RAS AL KHAIMAH, 
UAE 

 عنوان طالب التسجيل  رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة، 65806ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-

Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

بيت الخبرة للملكية مؤسسة  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  

شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب  الفكرية
 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 167986 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 167986 الصنف 
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 BALR  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; Cigars, Filters (Cigarette-), Pipes (Tobacco, 
Pouches (Tobacco-), Tobacco jars, Smokers (Lighters for-), 
Filters (Cigarette-), Cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes. Cases (Cigarette-), 
Herbs for smoking. 

فالتر  ,والعات للمدخنين ,أكياس تبغ أوعية تبغ ,سجائر, سيجار, فالتر للسجائر, غاليين تبغ
 للتدخينأعشاب  ,علب سجائر ,لغايات طبيةليست  سجائر تحتوي على بدائل تبغ ,للسجائر

 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: J&B LIMITED اسم طالب التسجيل: جي اند بي ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rd floor, yamraj Building,   Market3 

Square, P.O.Box 3175, Road TOWN, 
TORTOLA, British Virgin Islands. 

،  3175ساحة السوق ، ص.ب.  -الطابق الثالث ، مبنى يامراج

 البريطانية.رود تاون ، تورتوال ، جزر فيرجن 

 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 168354 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168354 الصنف 
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 PROMISE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; Cigars, Filters (Cigarette-), Pipes (Tobacco, 
Pouches (Tobacco-), Tobacco jars, Smokers (Lighters for-), 
Filters (Cigarette-), Cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes. Cases (Cigarette-), 
Herbs for smoking. 

فالتر  ,والعات للمدخنين ,أكياس تبغ أوعية تبغ ,سجائر, سيجار, فالتر للسجائر, غاليين تبغ
 للتدخينأعشاب  ,علب سجائر ,ليست لغايات طبية سجائر تحتوي على بدائل تبغ ,للسجائر

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: J&B LIMITED اسم طالب التسجيل: جي اند بي ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address rd floor, yamraj Building,   Market 3

3175Square, P.O.Box  ,Road TOWN ,
TORTOLA, British Virgin Islands. 

،  3175ص.ب. ساحة السوق ،  -الطابق الثالث ، مبنى يامراج

 البريطانية.رود تاون ، تورتوال ، جزر فيرجن 

 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 168353 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168353 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes, Tobacco,Molasses(Mo'asel & Tombac).  السجاير ، التوباركو، التبغ، المعسل والتمباك 

 

Date of 04/12/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/12/2019  

Applicant Name: Kefah &Mohammad Tuma  
al- obiedallh CO/. Kefah  
Investment 

 اسم طالب التسجيل: كفاح لالستثمار  /شركة كفاح ومحمد طعمة العبيد هللا

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Almadina , Jordan. , AMMAN, 
P.O.Box: 1101, 11910 

 عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان، شارع المدنية المنورة   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1101 -11910 Amman, Almadina , 
Jordan.  

ليغعنوان التب عمان، شارع المدنية المنورة  11910 -1101ص.ب    

Trademark 168003 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168003 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

molasess   المعسل 

 

Date of 11/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/12/2019  

Applicant Name: NEDAL SALEM SARI 
OILMAT / AL shera "for 
commercial mediation  

 اسم طالب التسجيل: الشراع للوساطة التجارية  /نضال سالم ساري عليمات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address shmesani -jubran khalil jubran st -bulding 
18, P.O.Box: 925622, 11190 

،   18الشميساني /شارع جبران خليل جبران /عمارة 
 11190, 925622ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 925622 -11190 shmesani -jubran 
khalil jubran st -bulding 18 

الشميساني /شارع جبران خليل  11190 -925622ص.ب  
 18جبران /عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 168281 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168281 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

cigaretts ,tobacco ,molasess التبغ السجائر والمعسل 

 

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Aloula for Tobacco & 
Cigarettes Company  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة االولى لصناعة التبوغ والمعسل ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , wasfi str, bldg.179Amman, P.O.Box: 
2225, 11953 

, 2225، ص.ب:  179عمان ، شارع وصفي التل بناية 
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2225 -11953 , wasfi str, 

bldg.179Amman 

عمان ، شارع وصفي التل بناية  11953 -2225ص.ب  

179 

ليغعنوان التب  

Trademark 168262 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168262 الصنف 
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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; 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. 

التبغ ، أدوات المدخنين ، أعواد الثقاب ، ورق ماص لغاليين التبغ ، أدوات 
لالستخدام مع التبغ ، منافض سجائر ، منافض غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، 

تبغ مضغ ، السجائر ، السيجار ، سيجاريلو )سيجار رفيع( ، السجائر المحتوية على 
جائر ، أنابيب سجائر ، فالتر للسجائر ، علب بدائل التبغ ، ورق سجائر ، أطراف س

سجائر ، مباسم السجائر ، آالت تحمل في الجيب للف السجائر ، غاليين سجائر غير 

مصنوعة من المعادن النفيسة ، صناديق سجائر غير مصنوعة من المعادن النفيسة 
، علب سيجار ، قطاعات سيجار ، مباسم السيجار ، صناديق سيجار غير مصنوعة 

من المعادن النفيسة ، موزعات سيجار وسجائر للطاوالت والمكاتب ، سجائر 

الكترونية ، تبغ منّكه للسجائر االلكترونية ، الشيشة االلكترونية ، صناديق السجائر 
االلكترونية ، علب السجائر االلكترونية ، غاليين التدخين االلكترونية ، والعات 

والعات ، سجائر بأطرافها فالتر ، حجارة النار كهربائية وغير كهربائية ، فالتر لل

)الصوان( ، حجارة النار )الصوان( للشيشة ، نكهات بخالف الزيوت العطرية 
لالستخدام في السجائر االلكترونية ، التبغ المنّكه ، نكهات للتبغ والشيشة ، أوعية 

يشة ، تبغ غاز لوالعات السيجار ، معسل عشبي )بدائل التبغ( ، أعشاب للتدخين ، ش

للشيشة ، شيشة بتبغ منّكه ، أنابيب الشيشة ، قطع الشيشة تحديداً الرقائق المعدنية 
والخراطيم واألوعية العميقة وقصبة الشيشة وأطراف خراطيم الشيشة ومالقط 

الشيشة ، صناديق لترطيب التبغ ، تبغ الورق ، نيكوتين سائل لالستخدام في السجائر 

ح للوالعات ، والعات المدخنين ، فتائل الوالعات ، خزانات االلكترونية ، حجارة قد
للوالعات ، خزانات وقود الوالعات ، جرابات غاليين التبغ الطويلة ، صناديق أعواد 

الثقاب وعلب أعواد الثقاب وحامالت أعواد الثقاب غير المصنوعة من المعادن 

سم السجائر ، فوهات النفيسة ، تبغ محتوي على منثول ، تبغ المعسل ، فوهات مبا
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 
المعادن النفيسة ، غاليين التبغ ، أدوات تنظيف غاليين التبغ ، مصنوعة من 

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 19/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/12/2019  

Applicant Name: AFD Development Holding 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: ليميتدأي أف ديفيلوبمنت هولدينغ 

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 Financial 
Towers, Dubai International Financial 
Centre, P. O. Box 79947, Dubai, United 

Arab Emirates.  

، أبراج اإلمارات المالية، مركز دبي 3، الطابق S317وحدة 
، دبي، اإلمارات العربية 79947المالي العالمي، ص. ب. 

 المتحدة

التسجيل عنوان طالب   

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box 18055-11195 EMMAR TOWRS 

,6TH Circle ,tower a 11 th floor 

الدوار  -ابراج اعمار -عمان 11195-18055ص. ب  

 - 11برج الطابق -السادس

ليغعنوان التب  

Trademark 168293 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 168293 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

shose trading ,bags trading   تجارة الحقلئب ,تجارة االحذية 

 

Date of 25/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2018  

Applicant Name: Farah First for clothing   اسم طالب التسجيل: شركة فرح االولى لاللبسة 

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 5470-11953Amman -Um Uthaina   عنوان طالب التسجيل  11953-5470ص. ب ام اذينة -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 5470-11953Amman -Um Uthaina   -   ليغعنوان التب 11953-5470ص. ب ام اذينة -عمان  

Trademark 168274 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168274 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

retail trading in drug ((pharmacy) )تجارة التجزئة في االدوية)صيدلية 

Date of 30/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2018  

Applicant Name: White pharmacy co  اسم طالب التسجيل: شركة الصيدلية البيضاء 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -abdoun , P.O.Box: 2740, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 2740عبدون   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

amman -abdoun , P.O.Box: 2740, 11953  ليغعنوان التب 11953, 2740عبدون   ، ص.ب:-عمان  

Trademark 168022 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168022 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail srevices and sale of foodstuff  بالتجزئة وبيع المواد التموينيهخدمات البيع 

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 10/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2018  

Applicant Name: hamzeh saif aldeen yahia 
abzakh 

 اسم طالب التسجيل: حمزة سيف الدين ابزاخ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address almadeeneh al monawara, P.O.Box: 
144432, 11814 

 عنوان طالب التسجيل  11814, 144432المدينة المنورة  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 144432 -11814 almadeeneh al 

monawara 

ليغعنوان التب المدينة المنورة 11814 -144432ص.ب    

Trademark 168024 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168024 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

- Advertising, business management, business administration, retail 
services, office functions, administrative Processing of purchase | 
orders services, administrative Processing of purchase orders, | 

commercial information and advice for consumers, comercial 
administration of the licensing of the goods and services of others, _ 
commercial or industrial management assistance, presentation of ~ 

goods on communication media, for retail Purposes, Price 
comparison services, compilation of information into computer 
_ databases, commercial information and advice for consumers 

_ [consumer advice shop], cost price analysis, demonstration of 
goods, direct mail advertising, distribution of samples, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, import-  ort 

agency, invoicing, commercial administration of the licensing gone 
goods and services of others, marketing, modelling for advertising or 
sales promotion, Organization of trade fairs for commercial or 

advertising Purposes, outdoor advertising, presentation of goods on 
communication media, for retail Purposes, price comparison services, 
administrative processing of purchase orders, procurement services 

for others [purchasing goods and services for other businesses], 
administrative processing of purchase orders, presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, sales promotion for 

others, distribution of samples, shop window dressing, retail services 
for foodstuff and catering. 

 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة
 وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة

 تقديم المعلومات« اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء

 لترخيص السلع والخدمات التجارية والنصح للمستهلكين؛ اإلدارة التجارية
 عرض« الخاصة بآخرين المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية

 خدمات مقارنة؛« السلع على وسائل اإلتصال لغايات بيعها بالتجزئة

 األسعارء تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوترء تقديم المعلومات
 تحليل أسعار« د المستهلكين[التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشا

 تنظيم« عرض السلعء اإلعالن بالبريد المباشرء توزيع العينات« التكلفة

 وكاالت االستيراد والتصديرء تحرير« المعارض لغايات تجارية أو دعائية
 «اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين« الفواتير

 تنظيم« ية واإلعالن أو ترويج المبيعاتخدمات إعداد نماذج الدعا« التسويقء

 الدعاية واإلعالن الخارجيء« المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 خدمات مقارنة« عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة

 األسعارء المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء خدمات الشراء لآلخرين ]شراء

 ,المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء« عمال األخرى[السلع و الخدمات لأل
 ترويج المبيعات« عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة

 تزيين واجهات المحالت التجارية؛ وخدمات« توزيع العينات« ]لآلخرين[

 البيع بالتجزئية للمواد الغذائية والتمونية.

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: alzalmout distriburtion   اسم طالب التسجيل: شركة الزلموط للتوزيع 

Nationality     : PALISTINE الطالبجنسية  فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address palestine -nablus     عنوان طالب التسجيل  فلسطين /نابلس 

Applicant for 
Correspondence 

Baianat Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen 

Destruct Amman - Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب بيانات للملكية الفكرية 
 ، حي الصالحين ، شارع محمد هليل عمان8

ليغعنوان التب  

Trademark 168135 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168135 الصنف 



296 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

- Advertising, business management, business administration, retail 
services, office functions, administrative Processing of purchase | 
orders services, administrative Processing of purchase orders, | 

commercial information and advice for consumers, comercial 
administration of the licensing of the goods and services of others, _ 
commercial or industrial management assistance, presentation of ~ 

goods on communication media, for retail Purposes, Price 
comparison services, compilation of information into computer 
_ databases, commercial information and advice for consumers 

_ [consumer advice shop], cost price analysis, demonstration of 
goods, direct mail advertising, distribution of samples, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, import- ort 

agency, invoicing, commercial administration of the licensing gone 
goods and services of others, marketing, modelling for advertising 
or sales promotion, Organization of trade fairs for commercial or 

advertising Purposes, outdoor advertising, presentation of goods on 
communication media, for retail Purposes, price comparison 
services, administrative processing of purchase orders, procurement 

services for others [purchasing goods and services for other 
businesses], administrative processing of purchase orders, 
presentation of goods on communication media, for retail purposes, 
sales promotion for others, distribution of samples, shop window 

dressing, retail services for foodstuff and catering. 

 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة
 ات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجةوتفعيل النشاط المكتبي؛ خدم

 تقديم المعلومات« اإلدارية لطلبات الشراء؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء

 التجارية والنصح للمستهلكين؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات
 عرض« الخاصة بآخرين المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية

 خدمات مقارنة؛« على وسائل اإلتصال لغايات بيعها بالتجزئة السلع

 األسعارء تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوترء تقديم المعلومات
 تحليل أسعار« التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[

 تنظيم« عرض السلعء اإلعالن بالبريد المباشرء توزيع العينات« التكلفة

 وكاالت االستيراد والتصديرء تحرير« لمعارض لغايات تجارية أو دعائيةا
 «اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين« الفواتير

 تنظيم« خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات« التسويقء

 واإلعالن الخارجيءالدعاية « المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية
 خدمات مقارنة« عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة

 األسعارء المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء خدمات الشراء لآلخرين ]شراء

 المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء,« السلع و الخدمات لألعمال األخرى[
 ترويج المبيعات« بالتجزئة عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها

 تزيين واجهات المحالت التجارية؛ وخدمات« توزيع العينات« ]لآلخرين[

 البيع بالتجزئية للمواد الغذائية والتمونية.

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: alzalmut distrburtion   اسم طالب التسجيل: شركة الزلموط للتوزيع 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address palestine /nablus   عنوان طالب التسجيل  نابلس   -فلسطين 

Applicant for 
Correspondence 

Baianat Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Building No. 8 , Salheen 

Destruct Amman - Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب بيانات للملكية الفكرية 
 ، حي الصالحين ، شارع محمد هليل عمان8

ليغعنوان التب  

Trademark 168132 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168132 الصنف 
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   TY JORDAN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale ordering services in the field of toys and other 

consumer goods; Wholesale distributorships featuring toys and 
other consumer goods; Wholesale sales of toys and other 
consumer goods; Wholesale services through direct solicitation 

by distributors directed to end-users featuring toys and other 
consumer goods; Wholesale services through direct solicitation 
by salespersons directed to end-users featuring toys and other 

consumer goods; Wholesale services by direct solicitation by 
sales agents in the field of toys and other consumer goods. On-
line wholesale and retail store services featuring toys and other 

consumer goods; On-line wholesale store services featuring 
toys and other consumer goods; Wholesale and retail store 
services featuring toys and other consumer goods; Wholesale 

store services featuring toys and other consumer goods; Resale 
of toys and other consumer goods 

خدمات الطلب بالجملة في مجال االلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ البيع بالجملة والتي 

تتضمن العاب األطفال وغيرها من السلع االستهالكية؛ مبيعات الجملة لأللعاب والسلع 
ن قبل الموزعين إلى االستهالكية األخرى؛ خدمات الجملة عن طريق الطلب المباشر م

المستخدمين النهائيين والتي تتضمن األلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ خدمات البيع 

بالجملة عن طريق الطلب المباشر من قبل مندوبي المبيعات للمستخدمين النهائيين والتي 
مباشر تتضمن األلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ خدمات البيع بالجملة عن طريق الطلب ال

من قبل وكالء المبيعات في مجال االلعاب والسلع االستهالكية األخرى. خدمات متاجر الجملة 

والتجزئة عبر اإلنترنت والتي تتضمن االلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ خدمات متاجر بيع 
بالجملة على اإلنترنت والتي تتضمن االلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ خدمات البيع 

الجملة والتجزئة والتي تتضمن االلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ خدمات متاجر بيع ب

بالجملة اإلنترنت والتي تتضمن االلعاب والسلع االستهالكية األخرى؛ إعادة بيع األلعاب 
 وغيرها من السلع االستهالكية.

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: TY Inc.    اسم طالب التسجيل:   .تي واي إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 280 Chestnut avenue, Westmont, Illinois 

60559 

 عنوان طالب التسجيل  60559تشتنوت أفنيو، ويستمونت، إيلينوي 280

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 168328 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168328 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chocolate trade تجارة الشوكوالته 

 

Date of 21/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: Meran for Chocolate Co اسم طالب التسجيل: شركة ميران للشوكوالته 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address salt albuhaira , P.O.Box: 963556, 11196  963556قرب الدفاع المدني   ، ص.ب:-البحيرة -السلط ,

11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 963556 -11196 salt albuhaira    قرب الدفاع -البحيرة -السلط  11196 -963556ص.ب
 المدني 

ليغعنوان التب  

Trademark 168292 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168292 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advisory services for business management; sales promotion 

for others; presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; layout services for advertising purposes; 
advertising; advertising agency services; rental of advertising 

time on communication media; online advertising on a 
computer network; systemization of information into computer 
databases. 

يعات لآلخرين، عرض السلع على وسائل خدمات أستشارية ألدارة األعمال، ترويج المب

األتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات التصميم لغايات الدعاية و األعالن، دعاية و إعالن، 
خدمات وكالة الدعاية و األعالن، تأجير وقت للدعاية و األعالن في وسائل األتصال، اإلعالن 

 قواعد بيانات الكمبيوتر. عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، تنظيم المعلومات في

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 بروفنس، الصين.جوانجزهوو، جوانجدونج 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168239 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168239 الصنف 
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 Sugar Chat  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advisory services for business management; sales promotion 
for others; presentation of goods on communication media, for 

retail purposes; layout services for advertising purposes; 
advertising; advertising agency services; rental of advertising 
time on communication media; online advertising on a 

computer network; systemization of information into computer 
databases. 

خدمات أستشارية ألدارة األعمال، ترويج المبيعات لآلخرين، عرض السلع على وسائل 
األتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات التصميم لغايات الدعاية و األعالن، دعاية و إعالن، 

اية و األعالن في وسائل األتصال، اإلعالن خدمات وكالة الدعاية و األعالن، تأجير وقت للدع
 عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168244 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168244 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

promoting tourism through smart applications  ترويج السياحة من خالل التطبيقات الذكية 

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
(joبمعزل عن العالمه ) 

 

 

 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Jordan Tourism Board اسم طالب التسجيل: هيئة تنشيط السياحة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type GOVERNMENT BODY نوع طالب التسجيل هيئة حكومية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address saker bin zaid street - shamisani, P.O.Box: 

940085, 11194 

, 940085الشميشاني  ، ص.ب: -شارع االنير شاكر بن زيد 

11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 940085 -11194 saker bin zaid 
street - shamisani 

 -شارع االنير شاكر بن زيد  11194 -940085ص.ب  
 الشميشاني

ليغعنوان التب  

Trademark 168107 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168107 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services featuring convenience store items, namely, 
clothing, hats, drinkware, board games, toys, beverages, foods, 
frozen confections, candies, and gasoline. 

 

خدمات متاجر )محال( البيع بالتجزئة التي تضم مواد محال البقالة الصغيرة وبالتحديد 
المالبس والقبعات واواني الشرب والعاب الطاولة وااللعاب والمشروبات واالطعمة والحلويات 

 المجمدة والحلوى والبنزين.

 

Date of 11/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Buc-ee's, Ltd. اسم طالب التسجيل: ايز، ليمتد-بوك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 327 FM 2004 Rd, Lake Jackson, Texas, 

77566, United States 

، 77566آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  2004اف ام  327

 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 168312 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168312 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trading of aluminum and woods   تجارة االلمنيوم والخشب 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Jordanian European for 
aluminum and wood 
manufacturing and trading 

 اسم طالب التسجيل: شركة االردنية االوروبية لصناعة وتجارة االلمنيوم والخشب

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -queen rania st abu alhaj complex 
, P.O.Box: 17038, 11195 

, 17038شارع الملكة رانيا مجمع ابو الحاج   ، ص.ب:-عمان 
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 amman -queen 
rania st abu alhaj complex  

شارع الملكة رانيا مجمع -عمان  11195 -17038ص.ب  
 ابو الحاج 

ليغعنوان التب  

Trademark 168091 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168091 الصنف 
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 TikTok  
   

 
 

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. 

الخدمات اإلعالنية واإلعالنات؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية على 

حاسوب؛ الخدمات اإلعالنية التي يتم من خاللها الدفع لمالك الموقع اإلنترنت على شبكات ال
اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالن؛ خدمات إعداد اإلعالنات لآلخرين؛ خدمات نشر 
مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر كافّة وسائل االتصاالت العاّمة؛ خدمات 

؛ خدمات تقديم النصائح في مجال إدارة وتسويق األعمال؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين
تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات؛ خدمات توفير وتأجير المساحات اإلعالنية عبر 
اإلنترنت؛ خدمات تقديم النصح والمعلومات األعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة نشاطات 

؛ خدمات توفير المعلومات عن األعمال عن األعمال؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية
طريق المواقع االلكترونية؛ خدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين؛ خدمات تحديث 

 وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب.

 

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: BYTEDANCE UK LIMITED اسم طالب التسجيل: بايتدانس يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address WEWORK, 125 Kingsway, London WC2B 

6NH, United Kingdom 

ان اتش،  6بي  2كينجزواي، لندن دبليو سي  125ويورك، 

 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual 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 168108 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168108 الصنف 
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  CLARIOS POWER SOLUTIONS  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing business information related to batteries via the 

Internet; retail sale of batteries; wholesale sale of batteries 

اإلنترنت؛ بيع البطاريات بالتجزئة؛ بيع المعلومات التجارية المتعلقة بالبطاريات عبر توفير 

 بالجملةالبطاريات 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88317175 
Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88317175رقم االدعاء: 
 26/02/2019تاريخ االدعاء: 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give its 

owner the exclusive rights to  
 use the sentence POWER SOLUTIONS whenever appearing 
independently or separately from the mark 

 powerمطلق باستخدام عبارة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق ال

solutionsاذا ما وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 
New York 10281 USA,  

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك، نيويورك 250
 الواليات المتحدة األمريكيه  10281

 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 168019 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168019 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration: 
office functions; business management assistance: advisory 
services for business management: providing business 

information via a web site; marketing research; organization of 
exhibitions for commercia| or advertising Purposes; organization 
of trade fairs for comercial or advertising Purposes; personnel 

management consultancy; public relations: business analysis, 
research and information Services; administrative data 
processing; consultancy relating to data processing; 

computerized file Management; document Preparation; business 
administration and Management relating to marketing; assistance 
with business planning; information about Sales methods: 

arranging of presentations for business Purposes; arranging of 
business introductions; business planning services; marketing 
and promotional Services; distribution of advertising, marketing 

and promotional! material; dissemination of advertising material 
[leaflets, brochure and printed matter]; distribution of publicity 
materials (flyers, prospectuses, brochures); trade show and 

exhibition services; conducting, arranging and organizing trade 
shows and trade fairs for commercial and advertising  purposes; 
commercial lobbying services; marketing the go ods and services 

of others: arranging and conducting marketing promotional events 
for others: commercial trading and consumer information 
services; business management consultancy, advisory services 

for business management; business intermediary services relating 
to the matching of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; market intelligence services, economic 

forecasting; fiscal valuation. 

 «تفعيل النشاط المكتبي« توجيه األعمال« إدارة األعمال« خدمات الدعاية واإلعالن
 توفير المعلومات« خدمات النصح في إدار األعمال« المساعدة في إدار ة األعمال

 تنظيم المعارض« االلكترونية؛ أبحاث التسويقواألخبار عن األعمال عبر المواقع 

 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛« لغايات تجارية أو إعالنية
 العالقات العامةء خدمات التحليل واألبحاث _« استشارات إدارة شؤون الموظفين

قة بمعالجه االستشارات المتعل« والمعلومات عن األعمال المعالجة اإلدارية للبيانات

توجيه وإدارة األعمال المتعلقة « إدارة الملفات المبرمجة؛ إعداد الوثائق« البيانات
تنظيم العروض لغايات « معلومات عن طرق البيع« المساعدة بتخطيط األعمال« بالتسويق

خدمات التخطيط لألعمال: الخدمات التسويقية « تنظيم متدمات األعمال« األعمال

المواد اإلعالنية والتسويقية والترويجية؛ نشر المواد )النشرات  توزيع« والترويجية
إدارة وترتيب « خدمات العروض والمعارض التجارية« والبيانات اإلعالنية والكتيبات(

وتنظيم العروض التجارية والمعارض التجارية لغايات تجارية وإعالنية؛ خدمات الضغط 

ظيم وإدارة األحداث التسويقية والترويجية تن« تسويق السلع والخدمات لآلخرين« التجاري
استشارات إدارة األعمال « خدمات التداول التجاروي ومعلومات المستهلك« لآلاخرين

خدمات الوساطة في األعمال المتعلقة بمطابقة « وخدمات المشورة المتعلقة بإدارة األعمال

حتاجين للتمويل ، المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع اصحاب المشاريع والم
 خدمات معلومات السوق ، التنبؤات االقتصادية ، تقييم الضرائب 

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Department Of Tourism 
and Commerce 

طالب التسجيل: اسم دائرة السياحة والتسويق التجاري  

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 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates,  

 عنوان طالب التسجيل  شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ، 

Applicant for 

Correspondence 
 P.O.Box 18055 -111195 AMMAN -Emmar 

Tower ,6th Circle Tower A11th floor 

الدوار -اعمار عمان ابراج  111195 -18055ص.ب  

 A11 برج الطابق-السادس 

ليغعنوان التب  

Trademark 168296 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168296 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Business management consultancy; Market 
studies; Marketing research; Commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; Import-export 
agency services; Marketing. 

دعاية وإعالن؛ استشارات حول إدارة األعمال؛دراسات السوق؛ أبحاث التسويق؛ إدارة 
التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير؛ خدمات وكالة االستيراد األعمال 

 والتصدير؛ التسويق.

Claiming Colors red as per the specimen filed at the 

Trademark Office 

 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع 

 الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ديفالوبمنت آند انفيستمنت كوربستايت 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168194 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168194 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Business management consultancy; Market 
studies; Marketing research ; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; Import-export 

agency services; Marketing. 

دعاية وإعالن؛ استشارات حول إدارة األعمال؛دراسات السوق؛ أبحاث التسويق؛ إدارة 
؛ خدمات وكالة االستيراد التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغيراألعمال 

 والتصدير؛ التسويق.

Claiming Colors red as per the specimen filed at the 
Trademark Office 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع 
 الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168217 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168217 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing information in the field of vehicles including about the 

availability of motor and non-motorized vehicle purchasing, 
owning, sharing, rental, ride sharing, carpooling, ticketing, and 
subscription services; retail and wholesale services for motor 

vehicles; providing an incentive program for drivers through 
issuance and processing of points for safe driving; Fleet 
management services in the nature of tracking and monitoring 

the performance of fleet vehicles for commercial purposes. 

توفير المعلومات في مجال المركبات بما في ذلك حول خدمات توافر شراء وامتالك ومشاركة 

جير والمشاركة في القيادة والمشاركة في ركوب السيارات وحجز التذاكر واالشتراكات وتأ
للمركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك(، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة 
للمركبات ذات المحركات، توفير برنامج تحفيزي للسائقين من خالل إصدار ومعالجة النقاط 

خدمات إدارة األسطول في طبيعة/على شكل تتبع ومراقبة أداء مركبات  للقيادة اآلمنة،
 األسطول لألغراض التجارية.

 

Date of 08/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: تويوتا فاينانشال سيرفيسز كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Nagoya Lucent Tower, 6-1, Ushijima-cho, 
Nishi-ku, Nagoya City Aichi Prefecture 

451-6015 Japan 

كو، ناغويا -تشو، نيشي-، أوشيجيما1-6ناغويا لوسنت تاور، 
 اليابان 6015-451سيتي أيتشي بريفيكتشر 

 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 168050 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168050 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TRADING IN MEDICINES. TRADING IN PHARMACEUTICAL AND 
CHEMICAL RAW MATERIALS. TRADING IN MATERIALS USED 

IN DRUG STORES. TRADING IN MATERIALS USED IN LABS . 

تجارة  -تجارة المواد االولية و الكيماوية و الكيماوية للصناعة الدوائية  -تجارة االدوية 
 المواد الصيدالنية و مواد المخابر 

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: Mohd Alaa Mounzir 
Alaabed 

 اسم طالب التسجيل: محمد عالء منذر نوري العبد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shafa badran -al arab street , 
P.O.Box: 100266, 111111 

, 100266شارع العرب   ، ص.ب:-شفا بدران -عمان 
111111 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 100266 -111111 Amman -shafa 

badran -al arab street  

شارع -شفا بدران -عمان  111111 -100266ص.ب  

 العرب 

ليغعنوان التب  

Trademark 168026 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168026 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Retail outlets Related to clothes and shoes; Wholesale shops 
Related to clothes and shoes; 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; Presentation of goods on 

communication media for retail purposes related to cloth and 
shoes. 

بيع الجملة المتعلقة بالمالبس  و محالت بيع التجزئة المتعلقة بالمالبس و االحذية، محالت 
االحذية، إظهار و إشهار المنتجات، الدعاية واإلعالن، إظهار و إشهار السلع، وكاالت 

االستيراد والتصدير، المعارض )تنظيم المعارض( لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية 

واإلعالن، الدعاية واإلعالن، مساحات لإلعالن )تأجير مساحات لإلعالن(، نشر مواد الدعاية 
واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب، عرض السلع المتعلقة بالمالبس و األحذية عبر 

 وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة.

 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name : Al-Qadisiah for Clothing 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م0م0ذ0القادسيه لأللبسه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al- Zarqa Al-Jadedah – Jordan, P.O.Box: 
921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921100االردن  ، ص.ب: -الزرقاء الجديدة 

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 168046 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168046 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Drug  Store   مستودع ادوية 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name : Hormone Drug Store  
company  

 اسم طالب التسجيل: شركة مستودع ادوية هرمون 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Al sh-heed street , P.O.Box: 2792, 
11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 2792شارغ الشهيد    ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2792 -11941 amman -Al sh-heed 

street  

ليغعنوان التب شارغ الشهيد  -عمان  11941 -2792ص.ب    

Trademark 168106 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168106 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business management assistance; business inquiries; import-export 
agency services; cost price analysis; dissemination of advertising 
matter; business auditing; business management and organization 

consultancy; business management consultancy; advisory services 
for business management; demonstration of goods; direct mail 
advertising; commercial or industrial management assistance; 

updating of advertising material; distribution of samples; business 
efficiency expert services; market studies; business appraisals; 
business organization consultancy; publication of publicity texts; 

advertising / publicity; television advertising; radio advertising; 
usiness research; marketing research; computerized file 
management; professional business consultancy; economic 

forecasting; organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business information; opinion polling; sales promotion for 
others; promotion of goods and services through sponsorship of 

sports events; compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer databases; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; online advertising 

on a computer network; data search in computer files for others; news 
clipping services; price comparison services; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; commercial 

administration of the licensing of the goods and services of others; 
outsourcing services [business assistance]; compilation of statistics; 
marketing; provision of commercial and business contact 
information; commercial intermediation services; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third parties; updating and 
maintenance of data in computer databases; business project 
management services for construction projects; design of advertising 

materials; business management of reimbursement programs for 
others / business management of reimbursement programmes for 
others; web indexing for commercial or advertising purposes; 

updating and maintenance of information in registries; compiling 
indexes of information for commercial or advertising purposes; 
negotiation of business contracts for others; competitive intelligence 

services; market intelligence services; targeted marketing; 
administrative assistance in responding to calls for tenders; 
commercial lobbying services; commercial information and advice for 

consumers in the choice of products and services; administrative 
processing of purchase orders; search engine optimization for sales 
promotion. 

-المساعدة في إدارة األعمال، اإلستعالم عن األعمال، خدمات وكالء اإلستيراد
التصدير، تحليل سعر الكلفة،  نشر المواد اإلعالنية، تدقيق األعمال، اإلستشارات في 

إدارة وتنظيم األعمال، اإلستشارات في إدارة األعمال، خدمات النصح في إدارة 

عمال، عرض السلع، اإلعالن عبر البريد المباشر، المساعدة في اإلدارة التجارية األ
أو الصناعية، تحديث المواد اإلعالنية، توزيع العينات، خدمات الخبراء في فعالية 

العمل التجاري، دراسات األسواق، تقييمات األعمال، اإلستشارات في تنظيم األعمال، 

/ الدعاية، اإلعالن عبر التلفزيون، اإلعالن عبر نشر التصوص الدعائية، اإلعالن 
الراديو، البحث في األعمال، البحث التسويقي، اإلدارة الممكننة للملفات، اإلستشارات 

في األعمال اإلحترافية، التنبؤ اإلقتصادي، تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو 

يعات لآلخرين، إعالنية، المعلومات حول األعمال، إستطالع اآلراء، ترويج المب
ترويج السلع والخدمات عبر الرعاية لألحداث الرياضية، تجميع المعلومات في قواعد 

بيانات الكمبيوتر، أتمتة المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم األسواق 

لغايات التجارية أو اإلعالنية، اإلعالن المباشر/الفوري على شبكة كمبيوتر، البحث 
ملفات الكمبيوتر لآلخرين، خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات  عن البيانات في

المهمة في الصحف، خدمات مقارنة األسعار، عرض السلع على وسائل اإلتصال و 

لغايات بيعها بالتجزئة، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة 
يع البيانات باآلخرين، خدمات التعاقد الخارجي )المساعدة في األعمال(، تجم

اإلحصائية، التسويق، التزويد بمعلومات عن اإلتصاالت التجارية وإتصاالت األعمال، 

خدمات الوساطة التجارية، التفاوض وإبرام العمليات التجارية لألطراف الثالثة، 
تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، خدمات إدارة مشاريع االعمال 

صميم المواد اإلعالنية، إدارة األعمال لبرامج السداد لآلخرين، لمشاريع البناء، ت

فهرسة الويب لغايات تجارية أو إعالنية، تحديث وصيانة المعلومات في السجالت، 
تجميع فهارس المعلومات لغايات تجارية أو إعالنية، التفاوض في العقود التجارية 

المات السوق، التسويق لآلخرين، خدمات اإلستخبارات التنافسية، خدمات إستع
الموجه، المساعدة اإلدارية في اإلجابة على طلبات تقديم المناقصات، خدمات 

ممارسة الضغط التجاري، المعلومات والنصائح التجارية للزبائن في إختيار السلع 
والخدمات، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، تحقيق األمثلية لمحركات البحث 

 لترويج المبيعات.

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2019712776 

Claim Date: 22/03/2019 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue, red, golden and white colors لبة باأللوان األزرق واألحمر والذهبي واألبيضاشتراطات خاصة: مع المطا 

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168346 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168346 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising services; marketing; marketing services; retail store 
services and online retail store services connected with soaps, 
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, personal care 
products, candles, jewellery, brooches, bracelets, watches, hat 
pins, badges, lapel pins, cufflinks, tie clips, tie pins, tie slides 
and tie bars, collar and shirt studs, scarf rings, key rings, printed 
matter, photographs, stationery, adhesives for stationery, 

printed publications, journals, brochures, calendars, catalogues, 
diaries, tags and labels, notebooks, books, book covers, book 
marks, prints, pens, pencils, cases for pens or pencils, bags, 
luggage, travel bags, leisure bags, sports bags, holdalls, cases, 
rucksacks, handbags, toiletry and cosmetic bags, tie cases, 
briefcases, belts, wallets, card holders, cheque book holders, 
purses, walking sticks, umbrellas and parasols, furniture, 
household furniture, mirrors and picture frames, laundry 
baskets, storage boxes, cushions, glassware, crockery, mugs, 
plates, tableware, ceramics, porcelain, earthenware and 
enamelware, cookware, household utensils and containers, soap 
dishes and soap dispensers, tissue holders, brushes, combs and 
sponges, bowls, vases and plant pots, candlesticks and 
candleholders, bed and table covers, household linen, linen 
cloth, bed linen, table linen, cushions, curtains and rugs, 
carpets, travelling rugs, bath mats, pillow shams, pillow cases, 
sheets, eiderdowns, duvets, covers for duvets and eiderdowns, 
quilts, tissues of textile (for removing make-up), clothing, 

footwear, headgear, underwear, lingerie, nightwear, leisurewear, 
sleep shirts, sleep pants, sleep tops, pyjamas, pyjama sets, baby 
doll nightdresses, nightdresses, kimonos, robes, gowns and 
wraps, t-shirts, hoodies, jackets, tops, pants, Capri pants, 
sarongs, camisoles, chemises, slips, boxer shorts, footwear, 
slippers, booties, socks, headgear, hat, eye masks, bras, sport 
bras, bralets, bustiers, body suits, bra straps, bra extenders, bra 
pads, self-adhesive support tapes for wear, nipple covers, slips, 
panties, g-strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer shorts, 
garter belts, girdles, sarongs, stockings, hosiery, pantyhose, 
socks, tights, leotards, leggings, camisoles, lingerie, negligees, 
pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, sleep 
shirts, sleep pants, baby dolls, Capri sets, boxer sets, kimonos, t 

خدمات دعائية، تسويق، خدمات تسويقية، خدمات متاجر بيع التجزئة وخدمات بيع 
التجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق بالصابون و العطور و زيوت األساس و مستحضرات 

و مستحضرات الشعر و منتجات العناية الشخصية و الشموع و المجوهرات و التجميل 

قطع البروش و األساور و الساعات و دبابيس القبعات و الشارات و دبابيس الوسم و 
أزرار أكمام القمصان و مشابك أربطة النص و مسامير رابطات العنق و فتحات 

عامات القمصان و حلقات رابطات العنق و وأشرطة رابطات العنق و ياقات و ود

األوشحة و حلقات المفاتيح و مواد مطبوعة و صور و أدوات مكتبية و مواد الصقة 
لألدوات المكتبية و نشرات مطبوعة و مجالت و نشرات موجزة و لوحات تقويم و 

كتيبات كتالوج و يوميات و أوسمة وعالمات و دفاتر و كتب و أغلفة كتب و عالمات 

ة و أقالم و أقالم رصاص و حافظات لألقالم أو األقالم الرصاص و كتب و مكعبات طباع
حقائب و أمتعة و حقائب سفر و حقائب استجمام و حقائب رياضية و حقائب قماشية و 

حقائب ظهر و حقائب حاجيات المرحاض و وحقائب مستحضرات التجميل و حافظات 

حوامل بطاقات و حوامل رابطات العنق و حافظات األوراق و أحزمة و حافظات نقود و 
دفاتر شيكات و حافظات نقود نسائية و عصي سير و مظالت وشمسيات و أثاث و 

أثاث منزلي و مرايا وإطارات صور و سالت مالبس و صناديق تخزين و وسائد و آنية 

زجاجية و أواني و األقداح و لوحات و أدوات المائدة و السيراميك و الخزف و أواني 
لية بالمينا و أواني طهي و أواني وحاويات منزلية و أطباق الصابون فخارية و آنية مط

وموزعات الصابون و حوامل مناديل و فرش و أمشاط وإسفنج و أوعية ومزهريات 

وأواني نباتات و شمعدان وحوامل شمع و أغطية فراش وطاوالت و مفروشات منزلية 
ئد و ستائر وسجاد و قماش مفروشات و مفروشات فراش و مفروشات طاوالت و وسا

و سجاد سفر و حصير حمام و أغطية وسائد و حفائظ وسائد و مالءات و لحف 

محشوة بزغب البط و لحف محشية بالريش و أغطية للحف المحشية بالريش وسائد 
ريش و ألفة و مناديل من القماش )إلزالة مواد التجميل( و مالبس و أحذية و أغطية 

داخلية للنساء و مالبس مسائية و مالبس استجمام  للرأس و مالبس داخلية و مالبس

و قمصان نوم و سراويل نوم و مالبس فوقية للنوم و بيجامات و أطقم بيجامات و 
فساتين نوم و فساتين سهرات و كيمونو و سترات منزلية و وزرات و قمصان قصيرة 

بسة األكمام و قالنس و سترات و مالبس فوقية و سراويل و سراويل كابري و أل

سارونج و قمصان قصيرة و ألبسة زالقة و سراويل بوكسر قصيرة و أحذية و أخفاف 
و أحذية طويلة و جوارب و أغطية للرأس و قبعات و أقنعة للعين، حماالت صدر و 

حماالت صدر رياضية و حماالت صدر طويلة و بزات حاملة و ملحقات حماالت الصدر 

ماالت الصدر و رقع حماالت الصدر و و أشرطة حماالت الصدر و أشرطة تمديد ح
أشرطة حاملة ذاتية اللصق و أغطية للحلمات و زالقات و سراويل داخلية و ملبوسات 

جي سترينج و سيور جلدية و سراويل طويلة و بيكيني و سراويل بوكسر قصيرة و 

أحزمة جارتر و أحزمة و عباءات بحر و جوارب و جوارب طويلة و ألبسة ضيقة و 
مصان داخلية و مالبس داخلية و بيجامات و قمصان نوم و أثواب حمام و طماق و ق

قمصان و مالبس تحتية و قمصان نوم و سراويل نوم و أطقم كابري و أطقم سراويل 

بوكسر و كيمونو و قمصان قصيرة األكمام و مالبس فوقية و مالبس فوقية قصيرة و 
ابريس و تنورات و فساتين و قمصان و سراويل و بناطيل قصيرة و كنزات و مالبس ك

سترات بليزر و بلوزات و سترات و معاطف و سراويل فضفاضة و بزات و جينز و 

صدريات و سراويل طويلة و قمصان ثقيلة و سراويل قصيرة ثقيلة و بزات ثقيلة و 
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shirts, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, pants, shorts, 
sweaters, Capris, skirts, dresses, blazers, blouses, jackets, 
coats, slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, sweat 
shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, undershirts, 
underwear, swimwear, beach cover-ups, headbands, gloves, 
scarves, hats, caps, ties and belts, shoes, slippers, sandals, 
booties, workout shoes and running shoes, toys, games and 

playthings, playing cards, sunglasses and spectacles, frames 
and cases for sunglasses and spectacles, eyeshades; the 
bringing together for the benefit of others, of a variety of soaps, 
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, personal care 
products, candles, jewellery, brooches, bracelets, watches, hat 
pins, badges, lapel pins, cufflinks, tie clips, tie pins, tie slides 
and tie bars, collar and shirt studs, scarf rings, key rings, printed 
matter, photographs, stationery, adhesives for stationery, 
printed publications, journals, brochures, calendars, catalogues, 

diaries, tags and labels, notebooks, books, book covers, book 
marks, prints, pens, pencils, cases for pens or pencils, bags, 
luggage, travel bags, leisure bags, sports bags, holdalls, cases, 
rucksacks, handbags, toiletry and cosmetic bags, tie cases, 
briefcases, belts, wallets, card holders, cheque book holders, 
purses, walking sticks, umbrellas and parasols, furniture, 
household furniture, mirrors and picture frames, laundry 
baskets, storage boxes, cushions, glassware, crockery, mugs, 
plates, tableware, ceramics, porcelain, earthenware and 
enamelware, cookware, household utensils and containers, soap 
dishes and soap dispensers, tissue holders, brushes, combs and 
sponges, bowls, vases and plant pots, candlesticks and 
candleholders, bed and table covers, household linen, linen 
cloth, bed linen, table linen, cushions, curtains and rugs, 
carpets, travelling rugs, bath mats, pillow shams, pillow cases, 
sheets, eiderdowns, duvets, covers for duvets and eiderdowns, 
quilts, tissues of textile (for removing make-up), clothing, 
footwear, headgear, underwear, lingerie, nightwear, leisurewear, 

sleep shirts, sleep pants, sleep tops, pyjamas, pyjama sets, baby 
doll nightdresses, nightdresses, kimonos, robes, gowns and 
wraps, t-shirts, hoodies, jackets, tops, pants, Capri pants, 
sarongs, camisoles, chemises, slips, boxer shorts, footwear, 
slippers, booties, socks, headgear, hat, eye masks, bras, sport 
bras, bralets, bustiers, body suits, bra straps, bra extenders, bra 
pads, self-adhesive support tapes for wear, nipple covers, slips, 
panties, g-strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer shorts, 
garter belts, girdles, sarongs, stockings, hosiery, pantyhose, 
socks, tights, leotards, leggings, camisoles, lingerie, negligees, 
pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, sleep 
shirts, sleep pants, baby dolls, Capri sets, boxer sets, kimonos, t 
shirts, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, pants, shorts, 
sweaters, Capris, skirts, dresses, blazers, blouses, jackets, 
coats, slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, sweat 
shorts, sweat suits, jogging suits, underpants, undershirts, 
underwear, swimwear, beach cover-ups, headbands, gloves, 

scarves, hats, caps, ties and belts, shoes, slippers, sandals, 
booties, workout shoes and running shoes, toys, games and 
playthings, playing cards, sunglasses and spectacles, frames 
and cases for sunglasses and spectacles, eyeshades, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
retail store, from an Internet website, from a mail order catalogue 
or by means of telecommunications 

بزات ركض و سراويل داخلية و قمصان داخلية و مالبس داخلية و مالبس بحر و 
رأس و قفازات و أوشحة و قبعات و أربطة وأحزمة و  عباءات شاطئ و عصابات

أحذية نسائية و وتحديًدا و أحذية قصيرة و أخفاف و صنادل و أحذية طويلة و أحذية 
تمارين رياضية و وأحذية ركض و ألعاب و وأدوات للعب و ورق اللعب و نظارات 

الل للعين، شمسية و ونظارات و إطارات وحافظات للنظارات الشمسية والنظارات و ظ

التجميع و لصالح اآلخرين و لمجموعة من الصابون والعطور زيوت األساس و 
مستحضرات التجميل و مستحضرات الشعر و منتجات العناية الشخصية و الشموع و 

المجوهرات و قطع البروش و األساور و الساعات و دبابيس القبعات و الشارات و 

مشابك أربطة النص و مسامير رابطات العنق  دبابيس الوسم و أزرار أكمام القمصان و
و فتحات رابطات العنق و وأشرطة رابطات العنق و ياقات و ودعامات القمصان و 

حلقات األوشحة و حلقات المفاتيح و مواد مطبوعة و صور و أدوات مكتبية و مواد 

الصقة لألدوات المكتبية و نشرات مطبوعة و مجالت و نشرات موجزة و لوحات 
م و كتيبات كتالوج و يوميات و أوسمة وعالمات و دفاتر و كتب و أغلفة كتب و تقوي

عالمات كتب و مكعبات طباعة و أقالم و أقالم رصاص و حافظات لألقالم أو األقالم 

الرصاص و حقائب و أمتعة و حقائب سفر و حقائب استجمام و حقائب رياضية و 
مرحاض و وحقائب مستحضرات حقائب قماشية و حقائب ظهر و حقائب حاجيات ال

التجميل و حافظات رابطات العنق و حافظات األوراق و أحزمة و حافظات نقود و 

حوامل بطاقات و حوامل دفاتر شيكات و حافظات نقود نسائية و عصي سير و مظالت 
وشمسيات و أثاث و أثاث منزلي و مرايا وإطارات صور و سالت مالبس و صناديق 

ة زجاجية و أواني و األقداح و لوحات و أدوات المائدة و تخزين و وسائد و آني

السيراميك و الخزف و أواني فخارية و آنية مطلية بالمينا و أواني طهي و أواني 
وحاويات منزلية و أطباق الصابون وموزعات الصابون و حوامل مناديل و فرش و 

شمع و أغطية  أمشاط وإسفنج و أوعية ومزهريات وأواني نباتات و شمعدان وحوامل

فراش وطاوالت و مفروشات منزلية و قماش مفروشات و مفروشات فراش و 
مفروشات طاوالت و وسائد و ستائر وسجاد و سجاد سفر و حصير حمام و أغطية 

وسائد و حفائظ وسائد و مالءات و لحف محشوة بزغب البط و لحف محشية بالريش 

ة و مناديل من القماش )إلزالة و أغطية للحف المحشية بالريش وسائد ريش و ألف
مواد التجميل( و مالبس و أحذية و أغطية للرأس و مالبس داخلية و مالبس داخلية 
للنساء و مالبس مسائية و مالبس استجمام و قمصان نوم و سراويل نوم و مالبس 

فوقية للنوم و بيجامات و أطقم بيجامات و فساتين نوم و فساتين سهرات و كيمونو و 
منزلية و وزرات و قمصان قصيرة األكمام و قالنس و سترات و مالبس فوقية سترات 

و سراويل و سراويل كابري و ألبسة سارونج و قمصان قصيرة و ألبسة زالقة و 

سراويل بوكسر قصيرة و أحذية و أخفاف و أحذية طويلة و جوارب و أغطية للرأس و 
اضية و حماالت صدر طويلة و قبعات و أقنعة للعين، حماالت صدر و حماالت صدر ري

بزات حاملة و ملحقات حماالت الصدر و أشرطة حماالت الصدر و أشرطة تمديد 

حماالت الصدر و رقع حماالت الصدر و أشرطة حاملة ذاتية اللصق و أغطية للحلمات 
و زالقات و سراويل داخلية و جي سترينج و سيور جلدية و سراويل طويلة و بيكيني 

قصيرة و أحزمة جارتر و أحزمة و عباءات بحر و جوارب و  و سراويل بوكسر

جوارب طويلة و ألبسة ضيقة و طماق و قمصان داخلية و مالبس داخلية و بيجامات 
و قمصان نوم و أثواب حمام و قمصان و مالبس تحتية و قمصان نوم و سراويل نوم 

مام و مالبس و أطقم كابري و أطقم سراويل بوكسر و كيمونو و قمصان قصيرة األك

فوقية و مالبس فوقية قصيرة و قمصان و سراويل و بناطيل قصيرة و كنزات و 
مالبس كابريس و تنورات و فساتين و سترات بليزر و بلوزات و سترات و معاطف و 

سراويل فضفاضة و بزات و جينز و صدريات و سراويل طويلة و قمصان ثقيلة و 

ات ركض و سراويل داخلية و قمصان داخلية سراويل قصيرة ثقيلة و بزات ثقيلة و بز
و مالبس داخلية و مالبس بحر و عباءات شاطئ و عصابات رأس و قفازات و أوشحة 

و قبعات و أربطة وأحزمة و أحذية نسائية و وتحديًدا و أحذية قصيرة و أخفاف و 

صنادل و أحذية طويلة و أحذية تمارين رياضية و وأحذية ركض و ألعاب و وأدوات 
عب و ورق اللعب و نظارات شمسية و ونظارات و إطارات وحافظات للنظارات لل

الشمسية والنظارات و بما يتيح للعمالء معاينة وشراء هذه السلع في متاجر بيع 

التجزئة و ومن مواقع اإلنترنت و ومن كتالوج الطلب بالبريد أو عن طريق االتصاالت 
 الهاتفية.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising and sales promotion services; organisation and 

management of commercial operations for customer loyalty 
schemes; loyalty card services; organisation of exhibitions or 
events for commercial or advertising purposes; advertising and 

commercial sponsorship and patronage; subscription and 
subscription management services (for third parties) to 
publications; administration, billing and accounting services on 

behalf of third parties; business management relating to the 
purchase, sale and supply of energy and petroleum and 
chemical products; entering into contracts for the purchase and 
sale of energy; utility meter reading for billing purposes ; 

promotion of goods, for others, powered by energy of all kinds; 
business advisory services and collection of business 
information relating to energy consumption (improvement and 

control of energy consumption); vehicle fleet management 
services ; automatic toll collection subscription services; files, 
databases and hosting platform management services; 

administrative management of the purchase of products and / or 
services; wholesale or retail services  for petroleum, gas and 
chemical products;  retail services for automotive products 

(petroleum and maintenance), vehicle accessories, food 
products and beverages, newspaper and stationary articles,  
books and various publications, drugstore products, hygiene 

and perfumery products, household cleaning products, audio 
and video products, toys, flowers, clothing and footwear, mobile 
phone products and accessories, lottery games. 

خدمات الدعاية واإلعالن وترويج المبيعات؛ تنظيم وإدارة العمليات التجارية لمخططات والء 

العمالء؛ خدمات بطاقات الوالء؛ تنظيم المعارض أو الفعاليات ألغراض تجارية أو الدعاية؛ 
والرعاية الدعائية والتجارية؛ خدمات االشتراك وإدارة االشتراك )لألطراف  الرعاية المالية

الثالثة( في المنشورات؛ التنظيم للفوترة وخدمات المحاسبة بالنيابة عن أطراف آخرين؛ إدارة 

األعمال المتعلقة بالشراء والبيع والتزويد بمنتجات الطاقة والبترولية والكيماوية؛ إبرام العقود 
راء وبيع الطاقة؛ قراءة عدادات االستخدام لغايات الفوترة؛ الترويج للبضائع من أجل ش

لآلخرين المشغلة بالطاقة بجميع األنواع؛ خدمات استشارية لألعمال وجمع معلومات األعمال 

المتعلقة باستهالك الطاقة )تحسين ومراقبة استهالك الطاقة(؛ خدمات ادارة عمليات نقل و 
قوافل السيارات؛ خدمات االشتراك التلقائي لجمع الرسوم الملفات  شحن و تخزين و تحميل

وقواعد البيانات وخدمات إدارة برامج االستضافة؛ اإلدارة اإلشرافية من أجل شراء المنتجات 
و / أو الخدمات؛ خدمات البيع بالجملة أو البيع بالتجزئة للبترول والغاز والمنتجات الكيماوية؛ 

لمنتجات السيارات )البترول والصيانة( واكسسوارات المركبات  خدمات البيع بالتجزئة
والمنتجات الغذائية والمشروبات والصحف وأدوات القرطاسية والكتب والمنشورات المتنوعة 
ومنتجات الصيدليات ومنتجات الصحة والعطور ومنتجات تنظيف المنزل والمنتجات الصوتية 

ة القدم ومنتجات وإكسسوارات الهواتف النقالة والمرئية والدمى واالزهار والمالبس والبس
 وألعاب اليانصيب.

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

the application. 

بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168155 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  168155 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising services provided via the Internet, opinion polling, 
data processing, provision of business information, business 

information services, namely data feeds, auctioneering, all 
relating to the travel and hospitality sectors. 

ومعالجة البيانات وتوفير المقدمة عبر اإلنترنت واستطالعات الرأي  الخدمات اإلعالنية 
المزادات المعلومات التجاريةوتحديدا  تغذية البيانات  ، خدمات  المعلومات التجارية، خدمات 

 .العلنية وكلها تتعلق بقطاعي السفر والضيافة

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003401049 
Claim Date: 21/05/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 00003401049UKرقم االدعاء: 

 21/05/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: Skyscanner Limited اسم طالب التسجيل: سكايسكنار ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, 

London, WC1B 3AU, United Kingdom  

 3بي 1دبليو سي بيدفورد افينيو، لندن ،  1افينيو، ، ذا 6فلور 

 ايه يو، المملكة المتحدة

 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 الفكرية الخيار الصحيح 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 168190 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168190 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

.Trading of Medical Corsets, Medical Devices & Medical 

Operations Supplies .import and export .Advertisements.offer 
goods for sale .Offer goods online for sale .Accounting and 
financial collection . price offer and purchase orders. Human 

resources. 

تجارة المشدات الطبية و االجهزة الطبية و مستلزمات العمليات الطبيه. االستيراد و التصدير. 

يع. اعمال الدعايه واالعالن. عرض السلع لغايات البيع. عرض السلع عبر االنترنت لغايات الب
 المحاسبه والتحصيل المالي. عروض االسعار وطلبات الشراء. الموارد البشرية.

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

Applicant Name:  high innovqtive 
technologt equipments 

 اسم طالب التسجيل: التكنولوجيا المتعدده المتقدمه للصناعات الطبيه

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.Box3707-11953 Amman-wasfialtal st  عنوان طالب التسجيل  عمان ، شارع وصفي التل  11953-3707ص. ب 

Applicant for 

Correspondence 

P.O.Box3707-11953 Amman-wasfialtal st  ليغعنوان التب عمان ، شارع وصفي التل  11953-3707ص. ب  

Trademark 168233 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168233 الصنف 
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FarmShield 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

business consulting services in the agricultural field  تقديم استشارات األعمال في مجال الزراعةخدمات 

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: CAN Technologies, Inc. التسجيل:اسم طالب  .كان تكنولوجيز، 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 15407 McGinty Road West,  Wayzata, MN 

55391 USA 

،  الواليات 55391دبليو، ويزاتا، ام ان  مغينتي رود 15407

 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 168130 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168130 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Services coffee & nuts / foodstuffs retail  خدمات بيع التجزئة للمواد الغذائية / بيع القهوة و المكسرات 

 

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

Applicant Name: Thamer Mohd Abdelhalim 
Dabbas 

 اسم طالب التسجيل: تامر محمد عبدالحليم الدباس 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tayaseer St..Amman, P.O.Box: 830878, 
11183 

, 830878شارع التياسير ضاحية الرشيد عمان  ، ص.ب:
11183 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 830878 -11183 amman -tayaseer 

st 

ليغعنوان التب شارع التياسير -عمان 11183 -830878ص.ب   

Trademark 168369 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168369 الصنف 



321 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Administration (Commercial -) of the licensing of the goods 
and services of others, Advertising by mail order, Publicity, 
-vertising matter (Dissemination of -), On-line advertising 

on a computer network, Television advertising, Bill-posting, 
= (Organization of —) for commercial or advertising 
purposes, Organization of trade fairs for commercial or 

advertising purposes, Presentation of goods on 
communication media for retail purposes, 

 إدارة )اإلدارة التجارية( لمنح تراخيص لسلع وخدمات اآلخرين. اإلعالن
 عن طريق الطلبات البريدية. الدعاية. مواد الدعاية واإلعالن )نشر مواد

 (. الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب.الدعاية واإلعالن

 اإلعالن عبر التليفزيون. لصق اإلعالنات. المعارض )تنظيم المعارض(
 لالغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن. تنظيم المعارض التجارية
 ألغراض تجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالنء عرض السلع عبر وسائل

 ات البيع بالتجزنة.االتصاالت لغاي

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Households & Tooiletries 
Manunfacturing Co.Ltd. 
(HTM)  

 اسم طالب التسجيل: شركة صناعة مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman – Abu Alanda /Al-Hizam Street , 
P.O.Box: 1027, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1027شارع الحزام   ، ص.ب: -ابو علندا  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 Amman - Abdali- 
king hussein Street  

ليغعنوان التب  العبدلي شارع الملك حسين –عمان  11118 -1027ص.ب    

Trademark 168016 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168016 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail services, including services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical supplies, and 
food, online retail services connected with the sale of this 

products, retail services cosmetics and toiletries , sales 
promotion for others, procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses) 

advertising, online retail services, export and import. Marketing 
and public relations, distribution of samples, all the 
aforementioned retail services may be provided by retail stores, 

wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, including, through web sites or television 
shopping programs 

خدمات البيع بالتجزئة, وتتضمن البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية 
ت التجزئة على االنترنت المتعلقة ببيع هذه ألمنتجات, واللوازم الطبية واالغذيه, وكذلك خدما

خدمات البيع بالتجزئة لمستحضرات تجيليه ومستحضرات عناية شخصية, خدمات ترويج 

المبيعات لالخرية, خدمات الشراء لالخرين )شراء السلع والخدمات لالعمال االخرى(, خدمات 
نت , االستيراد والتصدير, التسويق الدعاية واالعالن, خدمات البيع بالتجزئة عبر االنتر

والعالقات العامة, توزيع العينات, يمكن توفير جميع خدمات التجزئة المذكورة انفا من قبل 

متاجر البيع بالتجزئة, منافذ البيع بالجملة, من خالل كتالوجات الطلبات البريدية, من خالل 
شبكة االنترنت او برامج تسوق  وسائل االعالم االلكترونية ,بما فيها من خالل مواقع على

 تلفزيوني

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Jordanian Arsalan co >for 
General Tradind & 
commercial Ag encies  

 اسم طالب التسجيل: شركة ارسالن االردنية للتجارة العامة والوكاالت التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -6th circle -emaar Towers -first  
floor , P.O.Box: 9028, 11191 

, 9028، ص.ب:  1برج اعمار ط-الدوار السادس -عمان 
11191 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman Ismail Haqqi Abdo Street 
, Zahran Gate Complex 5th ٍ  floor 

25 Isma 'Haqqi Abdo street 

مجمع بوابة  عمارة-عبدو  شارع اسماعيل حقي -عمان  

 5ط  -زهران 

ليغعنوان التب  

Trademark 168249 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168249 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail services, including services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical supplies, and 
food, online retail services connected with the sale of this 

products, retail services cosmetics and toiletries , sales 
promotion for others, procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses) 

advertising, online retail services, export and import. Marketing 
and public relations, distribution of samples, all the 
aforementioned retail services may be provided by retail stores, 

wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, including, through web sites or television 
shopping programs 

خدمات البيع بالتجزئة, وتتضمن البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية 
واالغذيه, وكذلك خدمات التجزئة على االنترنت المتعلقة ببيع هذه ألمنتجات, واللوازم الطبية 

خدمات البيع بالتجزئة لمستحضرات تجيليه ومستحضرات عناية شخصية, خدمات ترويج 

المبيعات لالخرية, خدمات الشراء لالخرين )شراء السلع والخدمات لالعمال االخرى(, خدمات 
بالتجزئة عبر االنترنت , االستيراد والتصدير, التسويق  الدعاية واالعالن, خدمات البيع

والعالقات العامة, توزيع العينات, يمكن توفير جميع خدمات التجزئة المذكورة انفا من قبل 

متاجر البيع بالتجزئة, منافذ البيع بالجملة, من خالل كتالوجات الطلبات البريدية, من خالل 
ها من خالل مواقع على شبكة االنترنت او برامج تسوق وسائل االعالم االلكترونية ,بما في

 تلفزيوني

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Jordanian Arsalan co >for 
General Tradind & 
commercial Ag encies  

 اسم طالب التسجيل: شركة ارسالن االردنية للتجارة العامة والوكاالت التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -6th circle -emaar Towers -first  
floor , P.O.Box: 9028, 11191 

, 9028، ص.ب:  1برج اعمار ط-الدوار السادس -عمان 
11191 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 9028-11191 Amman 

Ismail Haqqi Abdo Street , 

Zahran Gate Complex 5th  floor 

25 Isma 'Haqqi Abdo street 

عبدو  شارع اسماعيل حقي -عمان   11191-9028ص. ب 

 5ط  -مجمع بوابة زهران  عمارة-

ليغعنوان التب  

Trademark 168250 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168250 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accounting Services Services consulting services خدمات محاسبية /استشارات ضريبية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (accountant)if used separately from the 
mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 

(accountantبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2019  

Applicant Name: Saleem Nabil Saleem 
Altaher 

 اسم طالب التسجيل: سليم نبيل سليم الطاهر

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Mustward Ben Shadad , P.O.Box: 
35250, 11180 

, 35250، ص.ب: عمان شارع مستورد بن شداد حي الديار  
11180 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 35250 -11180 Amman Mustward 

Ben Shadad  

عمان شارع مستورد بن شداد حي  11180 -35250ص.ب  

 الديار 

ليغعنوان التب  

Trademark 168390 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168390 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Industrial management assistance, layout services for 
advertising purposes, licensing of the goods and services of 
others (commercial administration), Marketing, organization 

of exhibitions for commercial or advertising purposes, Rental 
of advertising space, Rental of advertising time on 
communication media, Retail purposes (Presentation of goods 

on communication media), Sales promotion for others. 

 خدمات التصميم لغايات« المساعدة في ادارة األعمال التجارية أو الصناعية
 ن؛ االدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصةالدعاية واالعال

 تأجير« لألخرين. التسويق. تنظيم المعارض لغايات تجارية أو اعالنية

 المساحات االعالنية؛ تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االتصال. عرض
 ترويج المبيعات.« السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزنة

 

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Jordan Mobile Telephone 
Services Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 8th Circle - King Abdullah the Second 
Street, Amman - Jordan, P.O.Box: 940821, 
11194 

األردن  ،  -الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 
 11194, 940821ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940821 -11194 8th Circle - King 

Abdullah the Second Street, Amman - 
Jordan 

الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا  11194 -940821ص.ب  

 األردن -الثاني، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168066 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168066 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

accountancy services , drawing up of statements of accounts , 
account auditing , book- keeping , tax preparation , professional 
business consultancy  

 استشارات تنظيم االعمال, مسك الدفاترو تدقيق الحسابات, اعداد تقارير الحسابات, محاسبة
 اعداد الضرائب, اعداد القوائم الحسابية

 

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: ABO DHEM AND YOUSEF 
Certified puplic 
Accountants & Consulting  

 اسم طالب التسجيل: شركة ابو دهيم ويوسف محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN -ALMADINA AL MUNAWARA 
STREET, P.O.Box: 2332, 11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 2332ص.ب: شارع المدينة النمورة   ،-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2332 -11941 AMMAN -ALMADINA 
AL MUNAWARA STREET 

ليغعنوان التب شارع المدينة النمورة -عمان  11941 -2332ص.ب    

Trademark 168356 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168356 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

retail sales services,import and 
export,advertising,marketing,general trading, Commercial 

Agencies 

تجارة التجزئه بالجمله والمفرق ،استيراد وتصدير ،دعايه واعالن ،التسويق ،التجارة العامة 
 ،وكاالت تجاريه

 

Date of 15/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/12/2019  

Applicant Name: rahiq al zaher for retail 
trading co 

 اسم طالب التسجيل: شركة رحيق الزهر لتجارة التجزئه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /mecaa mall, P.O.Box: 851171, 
11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185 ,851171عمان/مكة مول  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 851171 -11185    ليغعنوان التب عمان/جبل الحسين 11185 -851171ص.ب  

Trademark 168093 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168093 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail purposes(presentation of goods on communication media 
for  Demonstrtion of godos  on-line advertising on a computer 

network Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others 

 البيع بالتجزئة ) عرض السلع  عبر وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجّرئة( عرض االسلع 
دعاية عبر االنترنت على شبكة الحاسوب اإلدارة التجارية لمنح تراخيص السلع وخدمات ال 

 األخرين

 

Date of 26/12/2019 دة الرسميةاعالن الجري  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2019  

Applicant Name: trendy for general trading 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الشائع للتجارة العامة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abdoun Ba'albak street, P.O.Box: 11175, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 11175، ص.ب:  4عبدون الشمالي بعلبك بناء رقم 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 7045 -11118 Abdoun ِ  ali Sedo 

Al Korde street 

عبدون الشمالي شارع علي سيدو 11118 -7045ص.ب  

 الكردي

ليغعنوان التب  

Trademark 168370 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 168370 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

 Sale and trade of pozzolan and basaltic materials   بيع وتجارة مواد بوزوالنية /او بازلتية 

Date of 15/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2020  

Applicant Name: Manaseer Industrial 
Complex  

 اسم طالب التسجيل: شركة مجمع المناصير الصناعي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -king abdullah Street -Eighth 
circle -Manaseer Buliding , P.O.Box: 
923202, 11192 

مبنى -الدوار الثامن -شارع الملك عبد هللا الثاني -عمان 
 11192, 923202مجموعة المناصير   ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 923202 -11192 Amman -king 

abdullah Street -Eighth circle -Manaseer 
Buliding  

شارع الملك عبد هللا الثاني -عمان  11192 -923202ص.ب  

 مبنى مجموعة المناصير -الدوار الثامن -

ليغعنوان التب  

Trademark 167993 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 167993 الصنف 
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STUDENT OF LIFE FOR LIFE 
   

 
 

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 

 ق والوحدات السكنية ومساحة المكاتب؛ خدمات وساطة العقارات.الشق

Priority claim:  Claim Country: MU 

Claim No.: MU/M/2018/28296 
Claim Date: 15/11/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 MU/M/ 28296/2018رقم االدعاء: 
 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 

10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Saba & Co. Intellectual 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 168120 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 168120 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial Services, Arranging loans, Financial consultancy 

relating to loans, Consultancy in relation to the granting of 
loans, Provision of loans. 

تنظيم القروض، اإلستشارات المالية المتعلقة بالقروض، اإلستشارات المتعلقة خدمات مالية، 

 بمنح القروض، تقديم القروض.

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

 

 (best) الحق المطلق باستعمال الكلمةان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها 
(rate) بمعزل عن العالمه 

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Best Rate for Marketing 
and Consultation 

 اسم طالب التسجيل: افضل سعر للتسويق و االستشارات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan,    عنوان طالب التسجيل  عمان، 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 168337 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 168337 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Capital investment; Investment of funds; Financial information; 
Financial analysis; Financial consultancy; Financial 

sponsorship; Financial management; Financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; Surety services; Trusteeship; 
Fiduciary. 

استثمار رأس المال؛ استثمار األموال؛ المعلومات المالية؛ تحليل الحالة المالية؛ االستشارات 
م المالي ]تأمين وأعمال مصرفية خدمات الكفالة المالية؛ اإلدارة المالية؛ التقييالمالية؛ 

 الكفالة والضمان؛ أعمال الوصاية؛ خدمات الوصاية.وعقارات[؛ خدمات 

The registration of this trademark should be in red colors 
according to the print filed with the application 

 

وذلك بموجب النموذج المودع مع ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر 
 الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.انفيستمنت كوربستايت ديفالوبمنت آند 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168192 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 168192 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Capital investment; Investment of funds; Financial information; 
Financial analysis; Financial consultancy; Financial 

sponsorship; Financial management; Financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; Surety services ;Trusteeship; 
Fiduciary. 

استثمار رأس المال؛ استثمار األموال؛ المعلومات المالية؛ تحليل الحالة المالية؛ االستشارات 
خدمات الكفالة المالية؛ اإلدارة المالية؛ التقييم المالي ]تأمين وأعمال مصرفية وعقارات[؛ المالية؛ 

 وصاية.الكفالة والضمان؛ أعمال الوصاية؛ خدمات الخدمات 

The registration of this trademark should be in red colors 
according to the print filed with the application 

 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع 
 الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

طالب التسجيل:اسم  .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168218 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 168218 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing information in the field of motor vehicle financing and 
insurance; insurance information, underwriting and brokerage 
services for motor vehicles; credit and debit card processing 

services; financial services, namely, provision of optional 
payment protection and vehicle protection products. 

ال تمويل وتأمين السيارات، معلومات التأمين وخدمات االكتتاب توفير المعلومات في مج
)تحديد التغطية التأمينية( والوساطة للسيارات )المركبات ذات المحركات(، خدمات معالجة 

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم، الخدمات المالية وبالتحديد توفير منتجات حماية الدفع 

 وحماية المركبات االختيارية.

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: تويوتا فاينانشال سيرفيسز كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Nagoya Lucent Tower, 6-1, Ushijima-cho, 
Nishi-ku, Nagoya City Aichi Prefecture 

451-6015 Japan 

كو، ناغويا -تشو، نيشي-، أوشيجيما1-6ناغويا لوسنت تاور، 
 اليابان 6015-451سيتي أيتشي بريفيكتشر 

 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 168051 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 168051 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business and financial information; banking services; finance 

and credit services; insurance services; providing prepayment 
and payment cards services and other cards for financial 
purposes and financial services relating thereto; electronic 

funds transfer; financial advice and information in the field of 
energy; tax recovery services for others; management, 
valuation, trading, brokerage and carbon credit; financial 

sponsorship and patronage; fund investment services; 
acquisition of holdings in companies or firms of all kinds, 
financial, commercial, industrial, investment or real estate; 

venture capital, private equity and development capital activities 
in the field of energy; consultancy in terms of energy projects 
financing; financial transactions on wholesale markets for 

energy, gas, electricity and petroleum and chemical products; 
brokerage in the energy field; brokerage of raw materials. 

التمويل واالئتمان؛ خدمات التأمين؛  المعلومات التجارية والمالية؛ الخدمات المصرفية؛ خدمات

تقديم خدمات الدفع المسبق وبطاقات الدفع وبطاقات أخرى لألغراض المالية والخدمات المالية 
المتعلقة بها؛ خدمات تحويل االموال الكترونيا؛ المشورة والمعلومات المالية في مجال الطاقة؛ 

والتداول والوساطة وائتمان الكربون؛ خدمات استرداد الضرائب لآلخرين؛ اإلدارة والتقييم 

خدمات الرعاية والكفالة المالية؛ خدمات استثمار األموال؛ اقتناء الممتلكات في الشركات أو 
المؤسسات من جميع األنواع، الخدمات المالية  وللقطاع التجاري وللقطاع الصناعي أو 

هم الخاصة وتطوير رأس المال االستثمارية أو العقارية؛ رأس المال االستثماري، أعمال األس

في مجال الطاقة؛ االستشارات من حيث تمويل مشاريع الطاقة؛ المعامالت المالية في أسواق 
الجملة للطاقة والغاز والكهرباء والنفط والمنتجات الكيماوية؛ الوساطة في مجال الطاقة؛ 

 وساطة المواد الخام.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in red, blue and orange colors according to the print filed with 
the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 

 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168150 Class 36 36 التجاريةرقم العالمة  168150 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

rental of Construction equipment , repair information, service 

stations (veichle--) ( refuclling and maintenance ) supervision ( 
building construction -) vpholstering strong - room maintenance 
and repair  

طات المركبات اعادة التعبئة تاجير معدات االنشاء ، معلومات عن االصالح ، خدمات مح

 بالوقود و الصيانة ، االشراف على انشاء المباني ، اصالح التنجيد و اصالح الغرف المنيعة 

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

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

 

Date of 11/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/02/2019  

Applicant Name: faya largo logistics 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة فايا الرجو للخدمات اللوجستية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ wadi saqra street, P.O.Box: 
928032, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928032وادي صقرة  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 

Correspondence 

amman/ wadi saqra street, P.O.Box: 

928032, 11190 

ليغعنوان التب 11190, 928032وادي صقرة  ، ص.ب:-عمان  

Trademark 168061 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168061 الصنف 
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  FREYSSINET  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance and repair of measuring apparatus ; 

repair work and maintenance of construction, building and civil 
engineering structures, in particular splashed concrete or 
injection of cracks, additional prestressing, finishing ; repair 

and strengthening of civil engineering work, construction and 
buildings ; construction of supporting walls, of retaining walls, 
of abutments of civil engineering works, of embankments, of 

slopes, of platforms ; of barriers and dams, of reinforced earth 
with synthetic material bands ; proactive maintenance, namely 
the early detection of a pathology via its early symptoms, which 

permits to avoid its development. Repair and maintenance of 
civil engineering structures or works and buildings, repair and 
maintenance with splashed concrete or injection of cracks, 

additional prestressing, finishing, using woven carbon fibers, 
instrumentation or equipment of civil engineering structures or 
works and buildings. Construction of civil engineering 

structures or works and buildings ; services for the installation 
and tensioning of multi- strand cables. Building sealing, 
painting (interior and exterior) ; restoration, reinforcement and 

strengthening of buildings and civil engineering structures or 
works, mainly by use of additional exterior prestressing of  
splashed concrete and resins, injection of cracks and finishing 

in the field of building and civil engineering. Construction, 
repair and strengthening of civil engineering structures or 
works and buildings. Rental of construction equipment. 

تركيب وصيانة وتصليح أجهزة القياس؛ أعمال تصليح وصيانة اإلنشاءات والمباني وهياكل 

الهندسة المدنية، بالتحديد رش الخرسانة وحقن الشقوق، خرسانة مسبقة اإلجهاد إضافية، 
وتقوية اعمال الهندسة المدنية واإلنشاءات والمباني؛ إنشاء الجدران الداعمة  الصقل؛ تصليح

والجدران االستنادية ودعامات أعمال الهندسة المدنية والحواجز الترابية والمنحدرات 

والمنصات؛ والحواجز والسدود، تدعيم األرضية بأربطة من مواد اصطناعية؛ صيانة وقائية، 
مراض عن طريق األعراض المبكرة التي تسمح بتجنب تطورها. وبخاصة الكشف المبكر لأل

تصليح وصيانة هياكل أو أعمال الهندسة المدنية والمباني، تصليح وصيانة برش الخرسانة 

او حقن الشقوق، خرسانة مسبقة اإلجهاد إضافية، الصقل، استخدام الياف كربونية محبوكة، 
نية والمباني. إنشاء هياكل أو أعمال الهندسة أدوات أو معدات هياكل أو أعمال الهندسة المد

المدنية والمباني؛ خدمات لتركيب وشد الكبالت متعددة الجدائل. إحكام سد المباني، طالء 

)داخلي وخارجي(؛ تجديد وتدعيم وتقوية المباني وهياكل أو أعمال الهندسة المدنية، وبخاصة 
جية من الخرسانة المرشوشة من خالل استخدام خرسانة مسبقة اإلجهاد إضافية خار

والراتنجات، حقن الشقوق والصقل في مجال المباني والهندسة المدنية. إنشاء وتصليح 

 وتقوية هياكل أو أعمال الهندسة المدنية والمباني. تأجير معدات اإلنشاء.

 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: SOLETANCHE 
FREYSSINET 

التسجيل:اسم طالب  سولتانتشي فريسينت  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 280 avenue Napoléon Bonaparte 92500 
RUEIL MALMAISON FRANCE, P.O.Box: 
11191, 910580 

مالميزون فرنسا  ، -رويل 92500أفنيو نابليون بونابرت  280
 910580, 11191ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8
 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168394 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168394 الصنف 
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 RENTOKIL  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Maintenance and repair of accommodation, sporting and 
recreational facilities, washrooms, washroom apparatus, 
clothing; maintenance of electrical equipment and computer 

systems; construction, building, lifting, installation, insulating, 
maintenance, repair, restoration, renovation, reconditioning, 
janitorial, laundry, painting, coating and dismantling services; 

road sweeping; damp-proofing of buildings; rental of apparatus 
and tools for construction, building, maintenance, repair, lifting, 
demolition, decorating, gardening; rental of tools, scaffolding, 

structural items, fencing, mats and cleaning apparatus and 
materials; pest control; shotblasting; insulation of existing 
buildings; rental of fans, compressors, generators, pumps, air 

freshening, air cleaning and air conditioning apparatus; none of 
the aforesaid services being in relation to road vehicles; 
cleaning; fumigation (other than for agriculture); disinfection. 

صيانة وإصالح البيوت السكنية والمرافق الرياضية والترفيهية ودورات المياه  )غرف 
االستحمام( وأجهزة دورات المياه )غرف االستحمام( واأللبسة، صيانة المعدات الكهربائية 

والبناء والرفع  والتثبيت والعزل وأنظمة الكمبيوتر)الحاسوب(،  خدمات التعمير )اإلنشاء( 

والصيانة واإلصالح  والترميم والتجديد والتصليح )إعادة التأهيل( والحراسة والغسيل 
والطالء  والدهان والتفكيك، خدمات تكنيس الطرق، مضادات الرطوبة للبنايات، خدمات تأجير 

ع والهدم والتزيين أجهزة وادوات التعمير )اإلنشاء( والبناء والصيانة واإلصالح والرف

)الديكور( والبستنة، خدمات تأجير األدوات وأدوات السقالة  ومواد الهيكلة والتسييج 
والحصير وأجهزة ومواد التنظيف،  خدمات مكافحة اآلفات، خدمات تنظيف بالضغط العالي 

)مسدسات تنظيف(، خدمات العزل للمباني القائمة، خدمات تأجير المراوح والضواغط  

دات الكهربائية والمضخات ومعطرات الجووأجهزة تنظيف وتكييف الهواء، ال شيء من والمول
المذكور أعاله ذات عالقة بالمركبات البرية، خدمات التنظيف، خدمات التبخير )غير 

 المستخدمة بالزراعة( ، خدمات التطهير.

 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

Applicant Name: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل: بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Riverbank Meadows Business Park, 

Blackwater, Surrey GU17 9AB, Great 
Britain 

 17ريفير بانك ميدوز بيزنيس بارك، بالك ووتر، سيري جي يو

 إي بي، بريطانيا العظمى 9

 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 168056 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168056 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

computer and network maintenance  صيانة اجهزة الكمبيوتر والشبكات 

Date of 17/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: abdallah ahmad ibrahim al 
ajlouni 

 اسم طالب التسجيل: عبد هللا احمد ابراهيم العجلوني

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -teal al ali , P.O.Box: 27, 19152  عنوان طالب التسجيل  19152, 27تالع العلي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 27 -19152 amman -teal al ali    ليغعنوان التب تالع العلي -عمان  19152 -27ص.ب  

Trademark 167996 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 167996 الصنف 
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 CLARIOS POWER SOLUTIONS  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance, and repair of vehicle batteries; vehicle 
battery charging 

 بطارية المركباتتركيب، وصيانة، وإصالح بطاريات المركبات؛ شحن 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88317175 
Claim Date: 26/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88317175رقم االدعاء: 
 26/02/2019تاريخ االدعاء: 

  

registration of this trademark does not give its owner the 
exclusive rights to use the sentence POWER SOLUTIONS 

whenever appearing independently or  separately from the 
mark. 

 powerالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستخدام عبارة 
solutionsاذا ما وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 08/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: CPS Technology Holdings 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: سي بي أس تكنولوجي هولدينجز إل إل سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 250 Vesey Street, 15th Floor New York, 
New York 10281 USA, P.O.Box: 841153, 
11184 

فيسيي ستريت، الدور الخامس عشر نيويورك،   10281
الواليات المتحدة األمريكيه  ،  250نيويورك 

 11184, 841153ص.ب:

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168018 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168018 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ship building; Aircraft and aerospace machine systems 
manufacturing; Repair and maintenance services of ships, ship 
propulsion apparatus such as contrarotating propeller, steel 

structures such as bridges, tunnel ventilation equipments, steel tanks, 
hydraulic gates, steel stacks, automated parking systems, automated 
container handling transfer cranes; Repair and maintenance services 

of aero engines, fleet engines, space systems, missiles; Installation, 
repair and maintenance services of boilers, steam turbines, gas 
turbines, water turbines, engines for land and marine uses, chemical 

plants, and industrial plants; Construction, installation, repair and 
maintenance services of power generating plants, nuclear power 
plants, movable stand systems for large-scale stadiums; Repair and 

maintenance services of agricultural machinery, construction 
machinery, chemical machinery, iron and steel manufacturing 
machinery, plastic injection molding machinery; Repair and 

maintenance services of pumps, air blowers, transmission devices; 
Repair and maintenance services of pulp and paper machinery, 
printing machinery paper-converting machinery, food packaging 

machinery; Installation, repair and maintenance services of air 
pollution prevention plants, environmental control structures, 
refrigeration plants, air conditioning plants; Repair and maintenance 
services of machine tools, industrial robots, turbochargers, forklift 

trucks, tractors, special vehicles; Construction supervision services 
and construction planning services; Construction, reconstruction, 
and restoration of residential, retail, hotel, commercial, industrial and 

institutional properties; Building of civil works; Construction 
management of civil and infrastructure construction projects; 
Installation and repair and maintenance services of air conditioning 

apparatus, electric appliances, elevators, escalators, moving 
sidewalks, freezing equipments, heating equipments, lighting 
apparatus and telephones; Installation, repair and maintenance 

services of computer hardworks, office machines and equipments; 
Installation repair and maintenance of film projectors, photographic 
apparatus, electric wires or cables, radio receivers, television 

receivers, electronics apparatus, fire alarms, burglar alarms, 
measuring or testing devices, lighting apparatus, medical apparatus, 
simulating apparatus, signalling apparatus and electric apparatus of 

vehicles, diagnosis of building, electric works, electrical 

بناء السفن، خدمات تصنيع أنظمة آالت الطائرات والفضاء الجوي، خدمات اإلصالح 
والصيانة للسفن و جهاز دفع السفن مثل مروحة متضادة الدوران و هياكل الصلب 

مثل الجسور و معدات تهوية النفق و خزانات فوالذية و بوابات هيدروليكية و 

ية و مرفاع نقل تداول حاوية آلي، مكدسات فوالذية و أنظمة وقوف السيارات اآلل
خدمات اإلصالح والصيانة لمحركات الطائرات و محركات األسطول البحري و أنظمة 
فضائية و قذائف، خدمات التركيب واإلصالح والصيانة للمراجل و التربينات البخارية 

رية و و التربينات الغازية و التربينات المائية و المحركات لالستخدامات البرية والبح
الوحدات الكيميائية و والوحدات الصناعية، خدمات اإلنشاء والتركيب واإلصالح 

والصيانة لوحدات توليد القدرة و وحدات الطاقة النووية و األنظمة القائمة المتحركة 

للمالعب الكبيرة، خدمات اإلصالح والصيانة لآلالت الزراعية و آالت اإلنشاء و 
صنيع الحديد والصلب و آالت قولبة حقن اللدائن، خدمات اآلالت الكيميائية و آالت ت

اإلصالح والصيانة للمضخات و النافخ الهوائي و أجهزة النقل، خدمات اإلصالح 

والصيانة آلالت عجنية الورق والورق و آالت الطباعة و آالت تحويل الورق و آالت 
لوث الهواء و تغليف األطعمة، خدمات التركيب واإلصالح والصيانة لوحدات منع ت

هياكل التحكم البيئي وحدات التبريد وحدات تكييف الهواء، خدمات اإلصالح والصيانة 

ألدوات اآلالت و الروبوتات الصناعية و الشواحن التربينية و شواحن رافعة شوكية 
و الجرارات و مركبات خاصة، خدمات اإلشراف على اإلنشاء وخدمات تخطيط 

شاء وتجديد المباني السكنية و والبيع بالتجزئة و الفنادق اإلنشاء، إنشاء و وإعادة إن

و والمباني التجارية والصناعية والمؤسسية، إنشاء األعمال المدنية، إدارة اإلنشاء 
لمشاريع اإلنشاءات المدنية والبنية التحتية، خدمات التركيب واإلصالح والصيانة 

صاعد و والسلم الصاعد و ألجهزة تكييف الهواء و واألجهزة الكهربائية و والم
واألرصفة المتحركة و معدات التجميد و معدات التسخين و جهاز إضاءة والهواتف، 

خدمات التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة الحاسوب و اآلالت والمعدات المكتبية، 
خدمات التركيب واإلصالح والصيانة ألجهزة العرض السينمائي و أجهزة التصوير و 

لكابالت الكهربائية و مستقبالت الالسلكي و مستقبالت التلفاز و أجهزة األسالك أو ا

اإللكترونيات و أجهزة اإلنذار بالحريق و جرس إنذار ضد السطو و أجهزة قياس أو 
اختبار و جهاز إضاءة و جهاز طبي و جهاز محاكاة و جهاز إرسال إشارات وجهاز 

هربائية و أعمال االتصاالت كهربائي للمركبات و تشخيص البناء و األعمال الك

الكهربائية، صيانة وإصالح المركبات و صقل المركبات و تزليق المركبات و تشحيم 
المركبات و غسيل المركبات و تنظيف المركبات و المعالجة ضد الصدأ للمركبات و 

محطات خدمة المركبات و تأجير المركبات و إعادة تشكيل المركبات و تركيب معدات 

إصالح وصيانة الطابعات ثالثية األبعاد، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل  المركبات،
المصاعد و الساللم الصاعدة واألرصفة المتحركة، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل 

تكييف الهواء و والتدفئة و وأنابيب المياه ومرافق الصرف الصحي للمباني، المراقبة 

المعلومات بخصوص المراقبة عن بعد  عن بعد لحالة تشغيل معدات البناء، توفير
لحالة تشغيل معدات البناء، المراقبة عن بعد إلصالح وصيانة اآلالت الزراعية 

وتوفير المعلومات المتعلقة بها، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل المركبات، المراقبة 

عن بعد لحالة حمولة وشحنة المركبات، المراقبة عن بعد للحالة المادية لشاغلي 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Mitsubishi Corporation اسم طالب التسجيل: ميتسوبيشي كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN الطالب جنسية يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8086, Japan 

-100كو، طوكيو -تشوم، شيودا-2، مارونواوتشي 1-3

 ، اليابان8086

 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 168320 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168320 الصنف 
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communication works; Vehicles maintenance and repair, vehicle 
polishing, vehicle lubrication, vehicle greasing, vehicle wash, vehicle 

cleaning, anti-rust treatment for vehicles, vehicle service stations, 
rental of vehicles, vehicle reconstruction, vehicle equipment 
installation; Repair and maintenance of 3D printers; Remote 

monitoring of operating condition of elevators, escalators and moving 
sidewalks; Remote monitoring of operating condition of air 
conditioning, heating, plumbing and sanitation for buildings; Remote 

monitoring of operating condition of building equipment; Providing 
information on remote monitoring of operating condition of building 
equipment; Remote monitoring of repair and maintenance of 

agricultural machines and providing information relating thereto; 
Remote monitoring of driving condition of vehicles; Remote 
monitoring of condition of vehicle cargo and freight; Remote 

monitoring of physical condition of vehicle occupants; Remote 
monitoring of operating condition of factories and plants; Repair and 
maintenance of metal working machines; Repair and maintenance of 

electronic communication machines and apparatus; Repair and 
maintenance of electricity distribution and control machines; Repair 
and maintenance of power generators; Repair and maintenance of 

telecommunication machines; Installation of communication network 
systems 

المركبات، المراقبة عن بعد لحالة تشغيل المصانع ووحدات التصنيع، إصالح وصيانة 
آالت تشغيل المعادن، إصالح وصيانة آالت وأجهزة االتصاالت اإللكترونية، إصالح 

وصيانة آالت التوزيع والتحكم في الكهرباء، إصالح وصيانة مولدات الطاقة، إصالح 
 لالسلكية، تركيب أنظمة شبكات االتصاالت.وصيانة آالت االتصاالت السلكية وا
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Mining extraction; Drilling of wells; Machinery installation, 
maintenance and repair. 

 .استخراج التعدين؛ حفر اآلبار؛ تركيب اآلالت، صيانة وإصالح

The registration of this trademark should be in red colors 
according to the print filed with the application 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع 
 .الطلب

 

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 

District, Beijing , China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168203 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168203 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mining extraction; Drilling of wells; Machinery installation, 

maintenance and repair 

 وإصالحاستخراج التعدين؛ حفر اآلبار؛ تركيب اآلالت، صيانة 

The registration of this trademark should be in red colors 
according to the print filed with the application 

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باللون األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع 
 .الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168216 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168216 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicle consultation, repair and maintenance services; 
emergency roadside assistance services, namely, responding to 
calls for roadside assistance, flat tire changing, emergency fuel 

supplying, battery jump starting, towing, and vehicle entry and 
starting services. 

ت المساعدة الطارئة على خدمات التشاور )االستشارات( وإصالح وصيانة المركبات، خدما
جانب الطريق وبالتحديد خدمات االستجابة التصاالت المساعدة على جانب الطريق وتغيير 
اإلطارات المفرغة من الهواء وتزويد الوقود في حاالت الطوارئ وبدء التشغيل بمساعدة 

 بطارية سيارة أخرى والسحب وبدء تشغيل المركبات والدخول إليها )الركوب بها(.

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: تويوتا فاينانشال سيرفيسز كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Nagoya Lucent Tower, 6-1, Ushijima-cho, 
Nishi-ku, Nagoya City Aichi Prefecture 

451-6015 Japan 

كو، ناغويا -تشو، نيشي-، أوشيجيما1-6ناغويا لوسنت تاور، 
 اليابان 6015-451سيتي أيتشي بريفيكتشر 

 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 168052 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168052 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Construction consultancy; rebuilding machines that have been 

worn or partially destroyed; rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; construction information; repair 
information; vehicle maintenance; machinery installation, 

maintenance and repair; factory construction; building 
construction supervision; shipbuilding; airplane maintenance 
and repair; motor vehicle maintenance and repair 

اإلستشارات في مجال البناء، تصليح اآلالت التي كانت مستهلكة أو تالفة جزئيا، تصليح 

المحركات التي كانت مستهلكة أو تالفة جزئيا، المعلومات حول البناء، المعلومات حول 
ة المركبات، تركيب و صيانة وتصليح اآلالت، بناء المصانع، اإلشراف على التصليح، صيان

 تشييد المباني، بناء السفن، صيانة وتصليح الطائرات، صيانة وتصليح المركبات اآللية.

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

 RUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 2019712776رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: JOINT STOCK COMPANY 
"ROSOBORONEXPORT" 

 اسم طالب التسجيل: "روسوبورونيكسبورت"جوينت ستوك كومباني 

Nationality     : RUSSIAN الطالبجنسية  روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، موسكو، سترومينكا اس تي آر.، 107076االتحاد الروسي، 
 27بي ال دي. 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168347 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168347 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Natural resources extraction services; refuelling and fuelling 
services; vehicle service stations; maintenance, washing and 
repair of vehicles and vehicle parts; vehicle oil change services; 

assistance in case of vehicle breakdown  (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and fitting of 
tyres; road construction, maintenance and upkeep services; 

commissioning, maintenance, troubleshooting, repair and rental 
of energy production and distribution apparatus and 
installations; construction, maintenance and upkeep of 

refineries and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum and chemical products; rental of rigs and 
drilling equipment; drilling of wells; construction, installation 

and maintenance of pipelines, oil and gas pipelines. 

خدمات استخراج الموارد الطبيعية؛  التزود بالوقود وخدمات التزود بالوقود؛ محطات خدمة 
المركبات والصيانة والغسيل واإلصالح للمركبات وقطع المركبات؛ خدمات تغيير زيت 

ت وضبط المحرك؛ النفخ المركبة؛ المساعدة في حالة تعطل السيارة )إصالح(؛ التشحيم والتزيي

والتصليح ولوازم اإلطارات؛ شق الطرق، خدمات الصيانة والصيانة الدورية؛ التزويد 
والصيانة وحل المشكالت وإصالح واستئجار أجهزة وتجهيزات إنتاج وتوزيع الطاقة؛ خدمات 

اإلنشاء والصيانة والصيانة الدورية للمصافي وهياكل اإلنتاج، توزيع وتخزين البترول 

والمنتجات الكيماوية؛ تأجير المنصات ومعدات الحفر؛ خدمات حفر اآلبار؛ خدمات اإلنشاء 
 والتركيب والصيانة لخطوط األنابيب وخطوط األنابيب للنفط والغاز.

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

the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 25/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168123 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168123 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

GENERAL CONSTRUCTION CONTRACTING CONSULTING   استشارات مقاوالت انشائيه عامه 

 

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  03/12/2019  

Applicant Name: mohammad jarad al 
tarawneh and sons 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد جراد الطراونه واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 1101 -11910 amman/swifiya  ليغعنوان التب عمان /الصويفية 11910 -1101ص.ب  

Trademark 168269 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 168269 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Radio broadcasting; wireless broadcasting; television 
broadcasting; computer aided transmission of messages and 

images; electronic bulletin board services [telecommunications 
services]; providing access to databases; providing user access 
to global computer networks; providing telecommunications 

connections to a global computer network; voice mail services; 
message sending; communications by computer terminals; 
providing online forums; video-on-demand transmission; 

transmission of digital files; providing internet chatrooms 

األذاعة بالراديو، البث الالسلكي، البث التلفزيوني، نقل الرسائل و الصور عبر الكمبيوتر، 
البيانات، خدمات لوحات النشرات األلكترونية )خدمات إتصاالت(، توفير الوصول إلى قواعد 

توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية، تقديم األتصاالت عبر األرتباط 
بالشبكة العالمية للكمبيوتر، خدمات البريد الصوتي، إرسال الرسائل، األتصال عبر الطرفيات 

الحاسوبية، توفير إجتماعات عبر األنترنت، إرسال الفيديو حسب الطلب، إرسال الملفات 

 لرقمية، توفير غرف الدردشة عبر األنترنتا

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168238 Class 38 38 العالمة التجاريةرقم  168238 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Radio broadcasting; wireless broadcasting; television 
broadcasting; computer aided transmission of messages and 

images; electronic bulletin board services [telecommunications 
services]; providing access to databases; providing user access 
to global computer networks; providing telecommunications 

connections to a global computer network; voice mail services; 
message sending; communications by computer terminals; 
providing online forums; video-on-demand transmission; 

transmission of digital files; providing internet chatrooms. 

لالسلكي، البث التلفزيوني، نقل الرسائل و الصور عبر الكمبيوتر، األذاعة بالراديو، البث ا
خدمات لوحات النشرات األلكترونية )خدمات إتصاالت(، توفير الوصول إلى قواعد البيانات، 

توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية، تقديم األتصاالت عبر األرتباط 
ت البريد الصوتي، إرسال الرسائل، األتصال عبر الطرفيات بالشبكة العالمية للكمبيوتر، خدما

الحاسوبية، توفير إجتماعات عبر األنترنت، إرسال الفيديو حسب الطلب، إرسال الملفات 

 الرقمية، توفير غرف الدردشة عبر األنترنت.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

طالب التسجيل:اسم  .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -للملكية الفكريةطارق ابو سته  
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168240 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 168240 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

satellite broadcasting   البث الفضائي 

 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: supervision company for 
satellite broadcasting 

 اسم طالب التسجيل: شركة الرقابه للبث الفضائي 

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: 2694, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 2694عمان /الصويفيه  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2694 -11953 amman/swifiya   ليغعنوان التب عمان /الصويفيه 11953 -2694ص.ب  

Trademark 168103 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 168103 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel &tourism &shipping   السياحة والسفر والشحن 

 

Date of 11/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 11/12/2018  

Applicant Name: Mahadin for Travel 
&Shipping 

 اسم طالب التسجيل: شركة المحادين للسياحة و السفر والشحن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman , P.O.Box: 960376, 11196 :عنوان طالب التسجيل  11196, 960376عمان   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 960376 -11196 amman    ليغعنوان التب عمان  11196 -960376ص.ب  

Trademark 168301 Class 39 39 العالمة التجاريةرقم  168301 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

travel and tourism   سياحة وسفر 

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

 travel) ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة
jordan) بمعزل عن العالمه 

 

 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Gate one for Travel 
&Tourism Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة البوابة واحد 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 -abdul hamid sharaf st 
shemessani , P.O.Box: 960376, 11196 

, 960376عمان الشميساني شارع عبد الحميد   ، ص.ب:
11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 960376 -11196 amman -abdul 

hamid sharaf st shemessani  

عمان الشميساني شارع عبد  11196 -960376ص.ب  

 الحميد 

ليغعنوان التب  

Trademark 168304 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168304 الصنف 
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CareemBikeكريم بايك    
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

delivery of goods, freighting, vehicle rental, taxi transport, 
courier services  messages or merchandise , transport, 
arranging of travel tours, passenger transport, packaging of 

goods 

خدمات تسليم البضائع, خدمات الشحن, خدمات تأجير المركبات, النقل بسيارات األجرة, 
خدمات البريد السريع )للرسائل أو البضائع(, النقل, ترتيب رحالت السفر السياحية, خدمات 

 نقل المسافرين, خدمات تغليف البضائع

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 23/07/2019  

Applicant Name: Careem Networks اسم طالب التسجيل: كريم نتوركس 

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 Dubai, P.O.Box: 500204 :عنوان طالب التسجيل  500204دبي  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

Adnan Ahmad Intellectual Property 
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor 

 11171 -711165ص.ب  عدنان احمد للملكية الفكرية 
 الدستور

ليغعنوان التب  

Trademark 168097 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168097 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor and non-motorized vehicle sharing, rental and leasing 
services; Motor vehicle subscription services, namely, 
providing temporary use, sharing and rental of motor vehicles 

on a reoccurring daily, weekly, monthly, or yearly basis; motor 
and non-motorized vehicle rental services; motor and non-
motorized vehicle sharing services, namely, providing 

temporary use of motor and non-motorized vehicles; motor 
vehicle ridesharing services; providing information about motor 
vehicles for lease and purchase, motor vehicle sharing and ride 

sharing services; carpooling services; providing customized or 
on-line driving directions; Providing location and diagnostic 
information to vehicle user and/or owners via mobile and web 

internet-based about vehicles on roads for travel and safety 
purposes; GPS navigation services; and providing road and 
traffic information; travel agency services, namely, providing 

information services regarding transportation timetables; 
itinerary services, and making reservations and ticket bookings 
for transportation and travel. 

خدمات مشاركة وإجارة وتأجير المركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك(، خدمات 
االشتراكات بالسيارات )المركبات( وبالتحديد توفير االستخدام المؤقت والمشاركة وتأجير 

وي السيارات )المركبات ذات المحركات( على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سن

متكرر، خدمات تأجير المركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك(، خدمات مشاركة 
المركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك( وبالتحديد توفير االستخدام المؤقت 

للمركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك(، خدمات تقاسم ركوب السيارات 

مات حول السيارات )المركبات ذات المحركات( لخدمات التأجير )المركبات(، توفير معلو
والشراء ومشاركة السيارات )المركبات( ومشاركة الركوب، خدمات المشاركة في ركوب 
السيارات )المركبات(، توفير اتجاهات القيادة المخصصة أو عبر اإلنترنت، توفير المواقع 

مالكيها عبر الهواتف المحمولة وشبكة والمعلومات التشخيصية لمستخدمي المركبة و/أو 
(، GPSاإلنترنت حول المركبات على الطرق لغايات السفر والسالمة، خدمات المالحة )

وتوفير معلومات الطرق وحركة المرور، خدمات وكاالت السفر وبالتحديد تقديم خدمات 

حلة( وإجراء المعلومات المتعلقة بجداول )اوقات( المواصالت، خدمات خط السير )جدول الر
 الحجوزات وحجز التذاكر للنقل والسفر.

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: تويوتا فاينانشال سيرفيسز كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Nagoya Lucent Tower, 6-1, Ushijima-cho, 
Nishi-ku, Nagoya City Aichi Prefecture 

451-6015 Japan 

كو، ناغويا -نيشيتشو، -، أوشيجيما1-6ناغويا لوسنت تاور، 
 اليابان 6015-451سيتي أيتشي بريفيكتشر 

 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 168053 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168053 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

transport, arranging of travel tours, packaging of goods, 
delivery of goods 

 النقل, ترتيب رحالت السفر السياحية, خدمات تغليف البضائع, خدمات تسليم البضائع

 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

Applicant Name: Careem Networks FZ-LLC  اسم طالب التسجيل: منطقة حرة -شركة كريم نتوركس 

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 Dubai, P.O.Box: 500204 :عنوان طالب التسجيل  500204دبي  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

Adnan Ahmad Intellectual Property 
P.O.Box 711165 -11171 Aldustor 

 11171 -711165ص.ب عدنان احمد للملكية الفكرية 
 الدستور

ليغعنوان التب  

Trademark 168096 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168096 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport, packaging, distribution (delivery), storage, supply of 
goods, including petroleum, gas and chemical products as well 

as all products marketed in service stations; transport, 
distribution (delivery), storage and supply of energy in all forms; 
information and advice related to the aforesaid services; towing, 

rental and temporary provisioning of vehicles; traffic and 
transport information; navigation and geolocation services for 
vehicles. 

البترول  خدمات النقل والتغليف والتوزيع )إرسال( والتخزين والتزويد بالبضائع، وتتضمن
والغاز والمنتجات الكيماوية باإلضافة إلى المنتجات المسوقة في محطات الخدمة؛ خدمات 

النقل والتوزيع )اإلرسال( والتخزين والتزويد بالطاقة بجميع أشكالها؛ خدمات المعلومات 
والنصائح المتعلقة بالخدمات آنفة الذكر؛ خدمات قطر أو جر المركبات، التأجير والتوفير 

ؤقت للمركبات؛ المعلومات المتعلقة بحركة المرور والنقل؛ خدمات المالحة وتحديد الموقع الم

 الجغرافية للمركبات.

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

ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق والبرتقالي وذلك بموجب  
 النموذج المودع مع الطلب.

  

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168131 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168131 الصنف 



358 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel information and arrangement services provided from an 

Internet website; providing travel information via means of a 
global computer network; travel information provided online 
from a computer database; travel information accessible via a 

mobile phone utilising wireless application protocol technology; 
travel agency services; travel booking agencies; booking of 
airport parking. 

على شبكة اإلنترنت ؛ خدمات معلومات السفر والترتيبات الخاصه به المقدمة من موقع 

كمبيوتر عالمية ؛ خدمات معلومات السفر المقدمة خدمات توفير معلومات السفر عبر شبكة 
الوصول إليها من قاعدة بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات معلومات السفر التي يمكن عبر اإلنترنت 
التطبيقات الالسلكية ؛ خدمات وكاالت السفر المحمول باستخدام تقنية بروتوكول عبر الهاتف 

 السفر ؛  خدمات حجز مواقف المطار .؛ خدمات وكاالت حجز 

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003401049 
Claim Date: 21/05/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 00003401049UKرقم االدعاء: 

 21/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: Skyscanner Limited اسم طالب التسجيل: سكايسكنار ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, 

London, WC1B 3AU, United Kingdom  

 3بي 1دبليو سي بيدفورد افينيو، لندن ،  1، ذا افينيو، 6فلور 

 ايه يو، المملكة المتحدة

 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 168188 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168188 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Airline services, air transportation services, provision of 

computerized travel information, arranging of travel and 
transport reservation services; aircraft chartering services; 
travel tickets reservation services; booking of seats for travel; 

car transport; chauffeur and limousine services; coach rental; 
courier services; escorting of travelers; sightseeing (tourism) 
including tours, safaris, excursions, sports and activity 

holidays; tourist offices; transport reservation; transportation 
information; travel agency services; freight brokerage services, 
cargo handling services; airport ground handling services; 

packing and storage of cargo; wrapping of goods; arranging the 
transportation of goods and luggage, delivery of goods and 
luggage and storage of goods and luggage; guarded 

transportation services; provision of information, consultancy 
services and advisory services relating to all the aforesaid 
services.  

خدمات الخطوط الجوية ، خدمات النقل الجوي ، توفير معلومات السفر المحوسبة ، خدمات 

السفر وحجوزات النقل؛ خدمات تأجير واستئجار وسائط النقل الجوي، الترتيبات المختصة ب
خدمات حجز تذاكر السفر، حجز مقاعد السفر، سيارات النقل، خدمات توفير السائقين 

وسيارات الليموزين، تأجير المركبات؛ خدمات البريد السريع؛ مرافقة المسافرين، مشاهدة 

الجوالت السياحية، رحالت الصحاري، رحالت وارتياد المعالم السياحية)السواح( وتشمل 
التنزه القصيرة؛ األلعاب الرياضية والنشاطات الترفيهية في العطالت؛ مكاتب السياحة؛ 

حجوزات السفر؛ معلومات النقل؛ خدمات وكاالت السفر؛ خدمات وساطة الشحن، خدمات 

ن البضائع؛ تغليف مناولة البضائع؛ خدمات المناولة األرضية في المطارات، تغليف وتخزي
البضائع؛ التحضير لنقل البضائع واألمتعة، تسليم البضائع واألمتعة وتخزين البضائع 

واألمتعة؛ خدمات النقل المحروس ؛ توفير المعلومات، الخدمات االستشارية واإلرشادية التي 

 تتعلق بكل الخدمات اآلنفة الذكر. 

Special condition:  The registration of this trademark does not 
give the owner the exclusive right to use the word(Holidays) 
separately 

اشتراطات خاصة: إن تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ) 
Holidays إذا وردت بمعزل عن العالمة ) 

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Emirates   اسم طالب التسجيل: االمارات 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 686, Dubai, UAE , Dubai  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، االمارات العربية المتحدة  ، دبي686ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  - P.O.Box 930093-11193, Dabouq , Al- 
Hijaz St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168083 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168083 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

transportation النقل 

 

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2019  

Applicant Name: al sanad for transportaion 
co 

 اسم طالب التسجيل: شركة السند للنقل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /5th circle, P.O.Box: 811654, 11181 :عنوان طالب التسجيل  11181, 811654عمان/الدوار الخامس  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 811654 -11181 amman/swifiya  ليغعنوان التب عمان /الصويفية 11181 -811654ص.ب  

Trademark 168270 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168270 الصنف 
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 CAFU  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fuel distribution services; delivery of fuel; fuel delivery 
services; transport of fuel; distribution of energy; 
arrangement of the storage of fuels; arrangement of  

the transportation of fuels; storage of energy and fuels. 
| 

الوقود؛ توزيع الطاقة؛ ترتيب  خدمات توزيع الوقود؛ تسليم الوقود؛ خدمات تسليم الوقود؛ نقل
  تخزين الطاقة والوقود. تخزين الوقود؛ ترتيب نقل الوقود؛

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: CAFU APP DMCC اسم طالب التسجيل: س.م.د.كفو آب م 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Unit No: 4130, DMCC Business 

Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 
3, 
Dubai, United Arab Emirates 

 . مركز األعمال م.د.م.س.4130وحدة رقم: 

 . دبي. االمارات3جيمبلكس  8. مبنى جويالري .1طابق رقم 
 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - P.O.Box 930093-11193, Dabouq , Al- 
Hijaz St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168080 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168080 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fuel distribution services; delivery of fuel; fuel delivery 
services; transport of fuel; distribution of energy; 
arrangement of the storage of fuels; arrangement of  

the transportation of fuels; storage of energy and fuels. 
| 

 خدمات توزيع الوقود؛ تسليم الوقود؛ خدمات تسليم الوقود؛ نقل
 الوقود؛ توزيع الطاقة؛ ترتيب تخزين الوقود؛ ترتيب نقل الوقود؛

 تخزين الطاقة والوقود.

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: CAFU APP DMCC اسم طالب التسجيل: س.م.د.كفو آب م 

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 No: 4130, DMCC Business 

Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 
3, 
Dubai, United Arab Emirates 

 ، مركز األعمال م.د.م.س،4130وحدة رقم: 

 ، دبي، االمارات3، مبنى جويالري & جيمبلكس 1طابق رقم 
 العربية المتحدة 

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - P.O.Box 930093-11193, Dabouq , Al- 
Hijaz St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168081 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 168081 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Production of all forms of energy; transformation and treatment of all 
materials for energy production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment of materials; 

treatment, recycling and disposal of waste and organic matter; 
refining; purification, decontamination and depollution services for 
air, water and soil; decontamination, depollution and sanitation 

services for industrial installations and sites, equipment and 
apparatus in the field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; studies and research 

on the production and processing of materials, particularly in the 
energy field; rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information relating thereto; 

rental of chemical treatment apparatus and installations and provision 
of information relating thereto; mixing lubricants for third parties. 

إنتاج جميع أشكال الطاقة؛ تحويل ومعالجة جميع المواد إلنتاج الطاقة؛ خدمات 
عالجة وتحويل العناصر الطبيعية )الشمس، المياه، الرياح( إلى الطاقة؛ خدمات م

معالجة المواد؛  المعالجة وإعادة التدوير والتخلص من النفايات والمواد العضوية؛ 

التكرير والتنقية، خدمات إزالة الملوثات وإزالة التلوث من الهواء والمياه والتربة؛ 
لتلوث والصرف الصحي للمنشآت والمواقع الصناعية، إزالة التلوث، خدمات إزالة ا

المعدات واألجهزة في مجال إنتاج الطاقة؛ المعلومات الفنية والمشورة لآلخرين فيما 

يتعلق بإنتاج الطاقة؛ دراسات وبحوث حول إنتاج ومعالجة المواد، ال سيما في مجال 
توفير المعلومات الطاقة؛ تأجير أجهزة ومنشآت لتوليد الطاقة بجميع أشكالها و

المتعلقة بها؛ تأجير أجهزة ومنشآت المعالجة الكيميائية وتوفير المعلومات المتعلقة 

 بها؛ مزج زيوت تشحيم لآلخرين.

Special condition:  The registration of this trademark should be in red, 

blue and orange colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون بااللوان االحمر واالزرق 

 والبرتقالي وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 25/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: TOTAL S.A. اسم طالب التسجيل: .أيه.توتال أس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, place Jean Millier, La Défense 6,  92400 

Courbevoie,  France 

 عنوان طالب التسجيل  كوربيفوا،  فرنسا 92400، 6بالس جان ميلير، ال ديفونس  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 168154 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 168154 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jil refinery services; processing of natural gas; oil and gas 

well treatment; production of energy; filtration and 
purification of natural gas; oil and gas treatment; processing 
of oil and natural gas; energy production; technical consulting 

in the field of oil and gas wells treatment; technical consulting 
in the field of oil and gas production and processing; technical 
consultation in the field of hydrocarbon removal and 

degassing, for the refining and petrochemical industries 

الطاقة؛ ترشيح  والغاز؛ إنتاج,  خدمات تكرير النفط؛ معالجة الغاز الطبيعي؛ معالجة آبار النفط

والغاز؛ معالجة النفط والغاز الطبيعي؛ إنتاج الطاقة؛  وتنقية الغاز الطبيعي؛ معالجة النفط
 الفنية في مجال معالجة آبار النفط والغاز؛ المشاورة الفنية في مجال المشاورة

لغازات. الهيدروكربونات وإزالة ا إنتاج ومعالجة النفط والغاز؛ المشاورة الفنية في مجال إزالة

 البتروكيماوية. للتكرير والصناعات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/468,316 

Claim Date: 11/06/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 468,316/88رقم االدعاء: /

 11/06/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: Ecolab USA Inc.   اسم طالب التسجيل:  .ايكوالب يو إس ايه إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Ecolab Place, Saint Paul, 

Minnesota 55102, United States of 
America 

 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 1

 ، الواليات المتحدة األمريكية 55102
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - P.O.Box 930093-11193, Dabouq , Al- 
Hijaz St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168084 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 168084 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services, namely, providing entertainment 
programs and content featuring animation targeted primarily 

to children and young adults via television, satellite, the 
internet, wireless networks and other — electronic 
communication networks, all aforementioned services are 

only in connection with an animated entertainment series 
targeted to children and young adults and featuring two 
fictional characters, one of whom is an anthropomorphic 

-panla and the ather an anthropomorphic vegetable. 

خدمات الترفيه , تحديدا: خدمات توفير برامج ومحتويات  الترفيه التي تعرض رسوم متحركة 
تستهدف بشكل رئيسي األطفال والشباب عبر التلفاز واالقمار الصناعية واإلنترنت والشبكات 

ت االتصالالت اإللكترونية االخرى ؛ جميع الخدمات سابقة الذكر تتعلق فقط الالسلكية وشبكا
بمسلسالت رسوم متحركة ترفيهية تستهدف األطفال والشباب وتعرض شخصيتين خياليتين 

 إحداها مصّورة على شكل تفاحه واألخرى مصؤرة على شكل خضار

Date of 05/03/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2017  

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.  اسم طالب التسجيل:  .ذا كارتوون نيتورك، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta 

Georgia 30318, USA 

، 30318تيكوود درايف، إن دبليو، أتالنتا، جورجيا  1050

 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 

SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

 56 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكية الفكرية 
 شارع االمير شاكر بن زيد, الشميساني االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 168125 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168125 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing online electronic publications, not downloadable; 
vocational guidance [education or training advice]; organization 

of competitions [education or entertainment]; writing of texts; 
news reporters services; providing online music, not 
downloadable; providing online videos, not downloadable; 

academies [education]; arranging and conducting of workshops 
[training]; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; screenplay writing; production of music; teaching; 

club services [entertainment or education]; health club services 
[health and fitness training]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and conducting of 

in-person educational forums; arranging and conducting of 
conferences; mobile library services; television entertainment; 
photography; party planning [entertainment]; live programmes, 

streaming media and video-on-demand transmission services; 
providing non-downloadable television programmes via video-
on-demand service; production of live programmes; production 

of live television programmes; providing production services of 
live voice and video; providing on-line live broadcasting of 
music and theatre; providing radio entertainment on live and 

played by television, broadcast, satellite and internet; radio 
entertainment; production of radio and television programmes. 

توفير المطبزعات األلكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل، التوجيه المهني )نصائح تعليمية 
تدريبية(، تنظيم المباريات أو المنافسات )للتعليم أو الترفيه(، كتابة النصوص، خدمات أو 

مراسلي األنباء، توفير الموسيقى عبر األنترنت الغير قابلة للتنزيل، تفير فيديوهات عبر 
األنترنت غير قابلة للتنزيل، األكاديميات )للتعليم(، تنظيم و إدارة ورشات العمل )تدريب(، 

عروض األزياء لغايات الترفيه، كتابة السيناريو، األنتاج الموسيقي، التدريس، خدمات تنظيم 

النوادي )للترفيه أو التعليم(، خدمات النوادي الصحية )خدمات تدريب اللياقة البدنية و الحفاظ 
على الصحة(، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، تنظيم و إداره المنتديات 

ية الشخصية، تنظيم و إدارة المؤتمرات، خدمات المكتبات المتجولة، الترفيه التعليم

التلفزيوني، التصوير الفوتوغرافي، تنظيم حفالت )ترفيه(، خدمات بث البرامج الحية أو 
التغطية األعالمية و الفيديو عبر األنترنت حسب الطلب،  توفير برامج لتفزيونية غير قابلة 

يديو حسب الطلب، إنتاج البرامج الجية، إنتاج البرامج التلفزيونية للتنزيل عبر خدمات الف

الحية، تقديم خدمات إنتاج الصوت والفيديو الحي،  توفير البث المباشر عبر األنترنت 
للموسيقى و المسرح، توفير الترفيه اإلذاعي على الهواء مباشرة المبث عبر التلفزيون أو 

 نترنت ،  الترفيه بالراديو، إنتاج برامج الراديو و التلفزيوناألذاعة أو األقمار الصناعية واإل

 

Date of 29/05/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 الصين.جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168237 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168237 الصنف 
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Sugar Chat 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing online electronic publications, not downloadable; 
vocational guidance [education or training advice]; organization 

of competitions [education or entertainment]; writing of texts; 
news reporters services; providing online music, not 
downloadable; providing online videos, not downloadable; 

academies [education]; arranging and conducting of workshops 
[training]; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; screenplay writing; production of music; teaching; 

club services [entertainment or education]; health club services 
[health and fitness training]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and conducting of 

in-person educational forums; arranging and conducting of 
conferences; mobile library services; television entertainment; 
photography; party planning [entertainment]; live programmes, 

streaming media and video-on-demand transmission services; 
providing non-downloadable television programmes via video-
on-demand service; production of live programmes; production 

of live television programmes; providing production services of 
live voice and video; providing on-line live broadcasting of 
music and theatre; providing radio entertainment on live and 

played by television, broadcast, satellite and internet; radio 
entertainment; production of radio and television programmes. 

توفير المطبزعات األلكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل، التوجيه المهني )نصائح تعليمية 
أو تدريبية(، تنظيم المباريات أو المنافسات )للتعليم أو الترفيه(، كتابة النصوص، خدمات 

نترنت الغير قابلة للتنزيل، تفير فيديوهات عبر مراسلي األنباء، توفير الموسيقى عبر األ
األنترنت غير قابلة للتنزيل، األكاديميات )للتعليم(، تنظيم و إدارة ورشات العمل )تدريب(، 

تنظيم عروض األزياء لغايات الترفيه، كتابة السيناريو، األنتاج الموسيقي، التدريس، خدمات 

وادي الصحية )خدمات تدريب اللياقة البدنية و الحفاظ النوادي )للترفيه أو التعليم(، خدمات الن
على الصحة(، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، تنظيم و إداره المنتديات 

التعليمية الشخصية، تنظيم و إدارة المؤتمرات، خدمات المكتبات المتجولة، الترفيه 

فيه(، خدمات بث البرامج الحية أو التلفزيوني، التصوير الفوتوغرافي، تنظيم حفالت )تر
التغطية األعالمية و الفيديو عبر األنترنت حسب الطلب،  توفير برامج لتفزيونية غير قابلة 
للتنزيل عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، إنتاج البرامج الجية، إنتاج البرامج التلفزيونية 

بث المباشر عبر األنترنت الحية، تقديم خدمات إنتاج الصوت والفيديو الحي،  توفير ال
للموسيقى و المسرح، توفير الترفيه اإلذاعي على الهواء مباشرة المبث عبر التلفزيون أو 

 األذاعة أو األقمار الصناعية واإلنترنت ،  الترفيه بالراديو، إنتاج برامج الراديو و التلفزيون.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.تكنولوجي كوغوانغزهو ليزهي نتوورك 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168241 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168241 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Teaching; Educational services; Educational examination; 

Instruction services; Academies [education]; Tutoring; 
Publication of books; Arranging and conducting of congresses; 
Arranging and conducting of in-person educational forums; 

Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
Arranging and conducting of workshops [training]; Organization 
of competitions [education or entertainment]; Online publication 

of electronic books and journals; Providing online electronic 
publications, not downloadable; Providing online videos, not 
downloadable; Conducting guided tours; Translation; Nursery 

schools. 

م ؛ االمتحانات التعليمية؛ خدمات التدريس ؛ التعليم األكاديمي ؛ الدروس التعليم؛ خدمات التعلي

الخصوصية ؛  نشر الكتب؛ ترتيب وعقد المؤتمرات؛ تنظيم واجراء منتديات تعليمية شخصية 
؛  تنظيم المعارض لالغراض التعليمية او الثقافية؛ تنظيم واجراء ورش العمل )تدريب( ؛ 

او الترفيهية ؛ النشر االلكتروني للكتب والمجالت االلكترونية؛ تنظيم المسابقات التعليمية 

توفير المنشورات االلكترونية عبر االنترنت )غير القابلة للتنزيل( ؛ توفير مقاطع فيديو عبر 
االنترنت )غير قابلة للتنزيل( ؛ القيام بالرحالت المصحوبة باالدالء السياحيين؛ الترجمة؛ دور 

 الحضانة

 

Date of 16/06/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Loving Education & 
Technology Group Co., 
Ltd . 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.تيكنولوجي جروب كو &لوفينج اديوكيشن   

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 3-808,Floor 8, No. 28, Chengfu 
Road, Haidian District, Beijing, China 

، شينجفو رود، مقاطعة 28، الرقم  8، الطابق  808-3مكتب 
 هايديان ، بكين ، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 
P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية 
 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغالتب عنوان  

Trademark 168072 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168072 الصنف 
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 DYNASEAL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Surgical training and teaching in the field of orthopaedic 
surgery 

 خدمات التدريب والتدريس الجراحي في مجال جراحة تقويم العظام.

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: DEPUY SYNTHES, INC اسم طالب التسجيل: .ديبوي سينثيز، إنك 

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 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581 United States 700 Orthopaedic 
Drive Warsaw 46581, P.O.Box: 11191, 
910580 

الواليات  46581أورثوبادك درايف وارسو، إنديانا  700

،   46581أورثوبادك درايف وارسو  700المتحدة 
 910580, 11191ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168268 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168268 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health club services [health and fitness training]; conducting 

fitness classes  

خدمات النوادي الصحية ]التدريب للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية[؛ خدمات إعطاء 

 دروس اللياقة البدنية

Date of 22/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: WeWork Companies LLC اسم طالب التسجيل: ويوورك كومبانيز 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 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 168156 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168156 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Academies [education]; teaching; Organization of competitions 
[education or entertainment]; Publication of texts, other than 

publicity texts; nursery schools; Publication of books; 
Providing on-line electronic publications, not downloadable; on-
line publication of electronic books and journals; videotaping; 

Club services [entertainment or education]. 

الدراسة االكاديمية )للتعليم( ، التدريس، تنظيم المباريات او المنافسات ) للتعليم او للترفيه( ، 
نشر النصوص بخالف الدعاية و االعالن، دور حضانة ، نشر الكتب،  توفير المطبوعات 

القابلة للتنزيل، نشر الكتروني للكتب والمجالت االلكترونية، تسجيل  االلكترونية الفورية غير
 اشرطة الفيديو،  خدمات النوادي للترفيه او للتعليم

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Beijing Shenmo Culture 
Communication Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.بكين شينمو كالتشر كومينيكيشن كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 1203, Block C1, Wanliuyicheng 
Plaza, No.7 Changchunqiao Road, Haidian 
District, Beijing City, China 

شانج  7، وانلييوشينج بالزا، الرقم 1سي، قطعة 1203مكتب 
 شيونكاو رود ، مقاطعة هايديان، مدينة بكين، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Darras & Hijazi Intellectual Property 

P.O.Box 925501 -11190 Amman- Jordan-
Abdali, Al-Farid 4th Floor 

 11190 -925501ص.ب للملكية الفكريةدراس وحجازي  

 4مجمع عمان التجاري )الفريد( ط -العبدلي  -االردن -عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168074 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168074 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

training services in management and human development  تدريبية في مجال االدارة والتنمية البشريةعقد ورات 

The registration of this mark does not give owners the right to 

use  word (change zone)if used separately from the mark
  

( change zoneان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )

 هبمعزل عن العالم

 

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: Mohammed Amin Taha 
Mustafa Altal/Change Via 
Research and 

Development 

 اسم طالب التسجيل: التغيير عبر البحث والتطوير /محمد امن طه مصطفي التل

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Shimisani,Jaber Bin Haayn 2, 

P.O.Box: 941383, 11194 

, 941383، ص.ب:  2عمان ,الشميساني ,ممر جابر بن حيان 

11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941383 -11194 
Amman,Shimisani,Jaber Bin Haayn 2 

عمان ,الشميساني ,ممر جابر بن  11194 -941383ص.ب  
 2حيان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168025 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168025 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

training in personal development , functional and vocational 
training , preparation of seminars and workshops ( training) 

organization and management of workshops ( training) , 
additional training and training for staff development basic and 
advanced training to develop human resources  

تدريب على التنمية الشخصيه ، تدريب وظيفي و مهني ، تحضير ندوات وورشات عمل 
)تدريب( ، تنظيم وادارة ورشات العمل )تدريب (,تدريب و تدريب اضافي لتطوير الموظفين 

 تدريب اساسي و متقدم لتطوير الموادر البشريه 

 

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: International best 
practices for recuitment 
training and consulting co  

 اسم طالب التسجيل: شركة افضل الممارسات الدولية للتوظيف والتدريب واالستشارات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -al abdali , P.O.Box: 941092, 11194  عنوان طالب التسجيل  11194, 941092ص.ب:العبدلي   ، -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941092 -11194 amman -al abdali    ليغعنوان التب العبدلي -عمان  11194 -941092ص.ب  

Trademark 168010 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168010 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ongoing television programs in the field of children's education 
and entertainment; ongoing multimedia programs in the field of 
children's education and entertainment distributed via various 

platforms across multiple forms of transmission media; 
providing online non-downloadable videos featuring children's 
education and entertainment; providing online information in 

the field of children's education and entertainment; providing 
on-line non-downloadable electronic publications in the nature 
of books, periodicals, booklets, and guides in the field of 

children's education and entertainment; providing a website 
featuring online games and activities in the field of children's 
education and entertainment; providing online non-

downloadable interactive video games and multimedia 
computer games; presentation of live theatrical performances; 
organizing and conducting workshops, seminars, classes, 

programs and conferences relating to children’s entertainment 
and education. 

البرامج التلفزيونية المستمرة في مجال تعليم األطفال وترفيههم، برامج الوسائط المتعددة 
المستمرة في مجال تعليم األطفال وترفيههم الموزعة عبر منصات مختلفة عبر أشكال متعددة 

من وسائط النقل )البث(، توفير مقاطع فيديو غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت تضم تعليم 

األطفال وترفيههم، توفير المعلومات عبر اإلنترنت في مجال تعليم األطفال وترفيههم، توفير 
المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت على طبيعة الكتب والدوريات 

ت واألدلة في مجال تعليم األطفال وترفيههم، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم والكتيبا

األلعاب واألنشطة على اإلنترنت في مجال تعليم األطفال وترفيههم، توفير ألعاب فيديو تفاعلية 
وغير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت وألعاب حاسوب متعددة الوسائط، عرض العروض 

وإجراء ورشات العمل والندوات والفصول والبرامج والمؤتمرات  المسرحية الحية، تنظيم

 المتعلقة بالترفيه والتعليم لألطفال

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop اسم طالب التسجيل: سيسامي وركشوب 

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 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023ون لينكولن بالزا، نيويورك، إن واي 

 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 168322 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168322 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ongoing television programs in the field of children's education 
and entertainment; ongoing multimedia programs in the field of 
children's education and entertainment distributed via various 

platforms across multiple forms of transmission media; 
providing online non-downloadable videos featuring children's 
education and entertainment; providing online information in 

the field of children's education and entertainment; providing 
on-line non-downloadable electronic publications in the nature 
of books, periodicals, booklets, and guides in the field of 

children's education and entertainment; providing a website 
featuring online games and activities in the field of children's 
education and entertainment; providing online non-

downloadable interactive video games and multimedia 
computer games; presentation of live theatrical performances; 
organizing and conducting workshops, seminars, classes, 

programs and conferences relating to children’s entertainment 
and education. 

فال وترفيههم، برامج الوسائط المتعددة البرامج التلفزيونية المستمرة في مجال تعليم األط
المستمرة في مجال تعليم األطفال وترفيههم الموزعة عبر منصات مختلفة عبر أشكال متعددة 

من وسائط النقل )البث(، توفير مقاطع فيديو غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت تضم تعليم 

تعليم األطفال وترفيههم، توفير األطفال وترفيههم، توفير المعلومات عبر اإلنترنت في مجال 
المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت على طبيعة الكتب والدوريات 

والكتيبات واألدلة في مجال تعليم األطفال وترفيههم، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم 

توفير ألعاب فيديو تفاعلية األلعاب واألنشطة على اإلنترنت في مجال تعليم األطفال وترفيههم، 
وغير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت وألعاب حاسوب متعددة الوسائط، عرض العروض 

المسرحية الحية، تنظيم وإجراء ورشات العمل والندوات والفصول والبرامج والمؤتمرات 

 المتعلقة بالترفيه والتعليم لألطفال.

 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

Applicant Name: Sesame Workshop التسجيل:اسم طالب  سيسامي وركشوب  

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 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, 

USA 

، الواليات 10023نيويورك، إن واي ون لينكولن بالزا، 

 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 168325 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168325 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education / preparing and organization lectures / tranini courses 
in the field of lecturing and education  

 التعليم / اعداد وتنظيم المحاضرات / دورات تدريبية في مجال القاء المحاضرات والتعليم 

Date of 08/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/10/2019  

Applicant Name: Alajras  Art  Production 
and Distribution Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة االجراس لالنتاج والتوزيع الفني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -luwebdeh s hussain altarawneh 
building 7, amman, P.O.Box: 852413, 
11185 

شارع حسين الطراونه  ، عمان  ، -اللويبدة -عمان 
 11185, 852413ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 852413 -11185 Amman -

luwebdeh s hussain altarawneh building 7 

شارع حسين -اللويبدة -عمان  11185 -852413ص.ب  

 الطراونه 

ليغعنوان التب  

Trademark 168355 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168355 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

translation services  خدمات الترجمة 

 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: bahij ibrahim deeb 
hamdan  

 اسم طالب التسجيل: بهيج ابراهيم ديب حمدان 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -teal al ali , P.O.Box: 930177, 
11193 

 عنوان طالب التسجيل  11193, 930177تالع العلي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 930177 -11193 amman -teal al ali    ليغعنوان التب عمان  الجاردنز 11193 -930177ص.ب  

Trademark 168305 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168305 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities: Cycling Club) 

 خدمات التعليم والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية )نادي الدراحات(

Date of 19/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2019  

Applicant Name: al darajoon al arab for 
Maintenance of 
motorcycles co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الدراجون العرب لصيانة الدراجات النارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -airport str , P.O.Box: 911859, 
11191 

بيجانب الجواد العربي   ، -شارع المطار -عمان 
 11191, 911859ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911859 -11191 amman -alwebdeh    ليغعنوان التب اللويبده-عمان  11191 -911859ص.ب  

Trademark 168006 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168006 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training for entrepreneurial women in 
Jordan in different aspects. 

 . التعليم ؛ توفير التدريب لرائدات األعمال في األردن في مجاالت مختلفة

 

Date of 02/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2019  

Applicant Name: CEDEM AG   اسم طالب التسجيل: .جي .سيدم ايه 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zurich ,Switzerland  عنوان طالب التسجيل  زيروخ ، سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

  Amman P.O.Box 841073-11181 Abdulla 
Gosheh St 

ليغعنوان التب  عمان شارع عبد هللا غوشة 841073-11181ص.ب    

Trademark 168255 Class 41 41 التجاريةرقم العالمة  168255 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fashion shows for entertainment purposes, Layout services, 
other than for advertising purposes, photographic reporting, 
photography, Practical training, Production (Videotape film), 

Symposiums (Arranging and conducting), Teaching, Texts 
(Publication) other than publicity texts, Videotape film 
production, Workshops (Arranging and conducting). 

 لمستخدمهخدمات تصميم ما عدا ا« تنظيم عروض االزياء لغايات الترفيه
 لغايات الدعاية واالعالن. تقديم التقارير المصورة. التصوير الفوتوغرافي.

 التدريس. نشر« التدريب العملي. انتاج أفالم الفيديو. تنظيم وادارة الندوات

 نصوص ما عدا نصوص الدعاية واالعالنء انتاج أفالم الفيديو. تنظيم وادارة
 ورشات العمل.

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Jordan Mobile Telephone 
Services Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8th Circle - King Abdullah the Second 
Street, Amman - Jordan, P.O.Box: 940821, 
11194 

،  األردن  -الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 
 11194, 940821ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940821 -11194 8th Circle - King 

Abdullah the Second Street, Amman - 
Jordan 

الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا  11194 -940821ص.ب  

 األردن -الثاني، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168064 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168064 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

entertainment,photography, disc jocey services , party planning 
, rental of video cameras ,  

الترفية، تصوير فوتوغرافي ، خدمات تقديم االغاني المسجلة ) دي جي ( ، تنظيم حفالت ، 
 تاجير كاميرات الفيديو ، 

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Shady Nasser Salah   اسم طالب التسجيل: شادي ناصر عبد الجواد صالح 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -queen Alia  st, P.O.Box: 1990, 

11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1990، ص.ب:   علياءشارع الملكة -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1990 -11118 Amman -queen Alia  
st 

ليغعنوان التب علياء شارع الملكة -عمان  11118 -1990ص.ب    

Trademark 168373 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 168373 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design services and decoration works  خدمات التصميم واعمال الديكور 

Date of 11/03/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: mohmmad yahia 
mohmmed shaheen  

 اسم طالب التسجيل: محمد يحيى محمد شاهين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , P.O.Box: 2019, 11181  2019عبد اللطيف البوز   ، ص.ب:-المقابلين -عمان ,
11181 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2019 -11181    ليغعنوان التب عبد اللطيف البوز -المقابلين -عمان  11181 -2019ص.ب  

Trademark 168391 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168391 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

web design ,software solution and consulting   تصميم مواقع الكترونية ،حلول واستشارات برمجيه 

 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: user Integrated solution 
co 

 اسم طالب التسجيل: شركة المستخدم للحلول المتكاملة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -zahran , P.O.Box: 717, 11813  عنوان طالب التسجيل  11813, 717زهران   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 717 -11813 amman -zahran    ليغعنوان التب زهران -عمان  11813 -717ص.ب  

Trademark 168339 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168339 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

web design ,software solution and consulting   تصميم مولقع الكترونية ،حلول واستشارات برمجيه 

 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: user Integrated solution 
co 

 اسم طالب التسجيل: شركة المستخدم للحلول المتكاملة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -zahran , P.O.Box: 717, 11813  عنوان طالب التسجيل  11813, 717زهران   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 717 -11813 amman -zahran    ليغعنوان التب زهران -عمان  11813 -717ص.ب  

Trademark 168338 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168338 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer hardware ( consulting in the design and development 
of ), Computer programming, computer software consulting, 
computer system analyses, Computer System Design. 

االستشارات بخصوص تصميم وتطوير قطع الحاسوب وخدمات برمجة الحاسوب واستشارات 
 برمجيات الحاسوب وتحليل أنظمة الحاسوب وتصميم أنظمة الحاسوب.

 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

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 168111 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168111 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer programming; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; installation of computer software; 

software as a service [SaaS]; providing search engines for the 
internet; updating of computer software; electronic data 
storage; computer software design; maintenance of computer 

software; cloud computing. 

برمجة الكمبيوتر ، تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية، تحميل برامج 
ترنت، تحديث برامج الكمبيوتر، كمبيوتر، البرمجيات كخدمة، توفير محركات البحث لألن

تخزين البيانات األلكترونية، تصميم برامج كمبيوتر، صيانة برامج كمبيوتر، الحوسبة 
 السحابية.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name : GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168236 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168236 الصنف 
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  Sugar Chat  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer programming; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; installation of computer software; 
software as a service [SaaS]; providing search engines for the 

internet; updating of computer software; electronic data 
storage; computer software design; maintenance of computer 
software; cloud computing. 

برمجة الكمبيوتر ، تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية، تحميل برامج 
كمبيوتر، البرمجيات كخدمة، توفير محركات البحث لألنترنت، تحديث برامج الكمبيوتر، 

مج كمبيوتر، الحوسبة تخزين البيانات األلكترونية، تصميم برامج كمبيوتر، صيانة برا

 السحابية.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 11123 -231509ص.ب طارق أبوستة للملكية الفكرية 
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 168242 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168242 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

architectural / engineering consultancy   استشارات هندسية 

Disclaimer: the registration of this trade mark  does not give 
owners the exclusive right to use ( projects) separately from the 
mark . 

يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ) مشاريع ( بمعزل التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال 
 عن العالمة .

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: Louay al Hassan for 
projects Est 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة لوي الحسن للمشاريع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aqaba -King Faisal street, P.O.Box: 
960430, 11196 

 عنوان طالب التسجيل  11196, 960430شارع االملك فيصل   ، ص.ب:-العقبة 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 960430 -11196 Aqaba -King 

Faisal street 

ليغعنوان التب شارع االملك فيصل -العقبة  11196 -960430ص.ب    

Trademark 168352 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168352 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

services of design and development of electronic integrated 
circuits 

 خدمات تصميم وتطوير الدرات االلكترونية المتكاملة 

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2019  

Applicant Name: Electra for Integrated 
Circuits  

التسجيل:اسم طالب  اليكترا للدارات المتكاملة   

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 , macca street , 
P.O.Box: 9039, 11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 9039مكه     ، ص.ب:ام اذينة ، شارع –عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 927689 -11190 amman -jordan   ليغعنوان التب االردن -عمان  11190 -927689ص.ب  

Trademark 168258 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168258 الصنف 
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 CLARIS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing online non-downloadable software and software as a 

service (SaaS) services, namely, hosting software for use by 
others for developing and accessing other software applications 
and database management; providing online non-downloadable 

software and software as a service (Saas) services featuring 
software for use in application and database integration; 
providing online non-downloadable software and platform as a 

service (PaaS) featuring computer software platforms for use in 
developing and accessing other software applications and 
database management; Infrastructure as a Service (IaaS), 

namely, cloud hosting provider services; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for use in managing, 
organizing and sharing data on a global computer network and 

on local computer networks; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for viewing, annotating, storing, 
downloading and distributing electronic files, images, audio, 

video, data, and documents; providing online non-downloadable 
software for accessing, viewing, browsing, searching, 
annotating, hosting, configuring, and managing online 

databases, electronic files, and personal information, for web 
hosting of databases, for automating database functions, and 
for communication and collaboration via computer networks; 

providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for viewing, annotating, storing, downloading and distributing 
electronic files, images, audio, video, data, and documents; 

providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for personal information management, database management, 
and database synchronization; providing temporary use of on-

line non-downloadable software for accessing, browsing and 
searching online databases; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for communication and 

collaboration via computer networks; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development tools and 
templates for data management; cloud hosting provider 

services; electronic data storage services; computer software 
consulting services; consultation services for developing 
computer databases and applications; providing computer 

software information online; design and development of 
computer software; technical support services, namely, 
troubleshooting on-line, non-downloadable software. 

الين( وتحديداً  –توفير خدمات البرمجيات والبرمجيات كخدمة غير قابلة للتنزيل مباشرة )ان 

استضافة البرمجيات المستخدمة من قبل اآلخرين لتطوير تطبيقات البرمجيات األخرى 
غير قابلة والوصول إليها وإدارة قاعدة البيانات؛ توفير خدمات البرمجيات والبرمجيات كخدمة 

الين( التي تشمل البرمجيات لالستخدام في دمج التطبيقات وقواعد  –للتنزيل مباشرة )ان 

الين( التي تشمل  –البيانات؛ توفير البرمجيات والمنصات غير قابلة للتنزيل مباشرة )ان 
ت المنصات الحاسوبية الستخدامها في تطوير تطبيقات البرمجيات األخرى وإدارة قواعد البيانا
والوصول إليها ؛ البنية التحتية كخدمة وتحديداً خدمات موفر االستضافة السحابية؛ توفير 

الين( غير القابلة للتنزيل الستخدامها في إدارة -االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان
البيانات وتنظيمها ومشاركتها على شبكة حاسوبية عالمية وعلى الشبكات الحاسوبية 

الين( غير القابلة للتنزيل لعرض -وفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )انالمحلية؛ ت

الملفات اإللكترونية والصور والتسجيالت الصوتية والفيديو والبيانات والمستندات والتعليق 
الين( غير قابلة للتنزيل -عليها وتخزينها وتنزيلها وتوزيعها ؛ توفير البرمجيات المباشرة )ان

الين( -إلى قواعد البيانات والملفات اإللكترونية والمعلومات الشخصية المباشرة )انللوصول 

وعرضها وتصفحها والبحث فيها والتعليق عليها واستضافتها وإعدادها وإدارتها الستضافة 
قواعد البيانات على الويب وألتمتة وظائف قواعد البيانات وللتواصل والتعاون عبر الشبكات 

الين( غير القابلة للتنزيل لعرض -ير االستخدام المؤقت للبرامج المباشرة )انالحاسوبية؛ توف

الملفات اإللكترونية والصور والتسجيالت الصوتية والفيديو والبيانات والمستندات والتعليق 
الين( -عليها وتخزينها وتنزيلها وتوزيعها؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان

لتنزيل إلدارة المعلومات الشخصية وإدارة قواعد البيانات وتزمين قواعد غير القابلة ل

الين( غير القابلة للتنزيل للوصول -البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة )ان
الين( وتصفحها والبحث فيها؛ توفير االستخدام المؤقت -إلى قواعد البيانات المباشرة )ان

الين( غير القابلة للتنزيل لالتصال والتعاون عبر شبكات الحاسوب؛ -)ان للبرمجيات المباشرة

الين( غير القابلة -توفير االستخدام المؤقت ألدوات ونماذج تطوير البرمجيات المباشرة )ان
للتنزيل إلدارة البيانات؛ خدمات موفر االستضافة السحابية؛ خدمات تخزين البيانات 

رية المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية؛ الخدمات االستشارية اإللكترونية؛ الخدمات االستشا

لتطوير قواعد البيانات والتطبيقات الحاسوبية ؛ توفير معلومات البرمجيات الحاسوبية مباشرة 
الين(؛ تصميم وتطوير البرمجيات الحاسوبية؛ خدمات الدعم الفني وتحديداً استكشاف -)ان

 لبرمجيات غير القابلة للتنزيل.الين( وا-األخطاء وإصالحها مباشرة )ان

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 77908 
Claim Date: 18/06/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 77908رقم االدعاء: 

 18/06/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

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 168202 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168202 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for development, installation, maintenance, creation of 
software; services provided by persons individually or 
collectively in relation to the theoretical and practical aspects of 

complex fields of activities; such services are provided by 
members of professions such as engineers and computer 
specialists; programming of software for computer chatbot; 

developing computer software; design of software; upgrading of 
computer software; software as a service [SaaS]; computer 
software design services; programming of communications 

software; developing computer software for others; hosting 
computer software applications for others; software as a service 
[SaaS] featuring computer software platforms for artificial 

intelligence; programming of software for internet platforms; 
technical support services relating to computer software and 
applications; programming of software for information 

platforms on the internet; development of computer platforms; 
platform as a service [PaaS]; hosting platforms on the internet; 
hosting of communication platforms on the internet. 

خدمات لتطوير وتثبيت وصيانة وإنشاء البرمجيات، الخدمات المقدمة من األشخاص افرادا او 
طات الحقول العلمية المعقدة، تقديم مجتمعين فيما يتعلق بالمفاهيم النظرية والعملية في نشا

مثل هذه الخدمات من قبل اعضاء أو مهنيين )محترفين( مثل المهندسين والمختصين في 

مجال الحاسوب، برمجة البرمجيات لروبوتات المحادثة اآللية للحاسوب، تطوير برمجيات 
[، SaaSالحاسوب، تصميم البرمجيات، تحديث برمجيات الحاسوب، البرمجيات كخدمة ]

خدمات تصميم برمجيات الحاسوب، برمجة برمجيات االتصاالت، تطوير برمجيات الحاسوب 

[ التي SaaSلآلخرين، استضافة تطبيقات برمجيات الحاسوب لآلخرين، البرمجيات كخدمة ]
تضم منصات برمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي، برمجة البرمجيات لمنصات اإلنترنت، 

متعلقة ببرمجيات وتطبيقات الحاسوب، برمجة البرمجيات لمنصات خدمات الدعم الفني ال

[، PaaSالمعلومات على شبكة اإلنترنت، تطوير منصات الحاسوب، منصة كخدمة ]
 استضافة منصات على شبكة اإلنترنت، استضافة منصات التواصل على شبكة اإلنترنت.

 

Date of 08/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd  

 اسم طالب التسجيل: الرواد لنظم المعلومات 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, 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 168307 Class 42 42 التجاريةرقم العالمة  168307 الصنف  
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Services for development, installation, maintenance, creation of 

software; services provided by persons individually or 
collectively in relation to the theoretical and practical aspects of 
complex fields of activities; such services are provided by 

members of professions such as engineers and computer 
specialists; programming of software for computer chatbot; 
developing computer software; design of software; upgrading of 

computer software; software as a service [SaaS]; computer 
software design services; programming of communications 
software; developing computer software for others; hosting 

computer software applications for others; software as a service 
[SaaS] featuring computer software platforms for artificial 
intelligence; programming of software for internet platforms; 

technical support services relating to computer software and 
applications; programming of software for information 
platforms on the internet; development of computer platforms; 

platform as a service [PaaS]; hosting platforms on the internet; 
hosting of communication platforms on the internet. 

خدمات لتطوير وتثبيت وصيانة وإنشاء البرمجيات، الخدمات المقدمة من األشخاص افرادا او 

مجتمعين فيما يتعلق بالمفاهيم النظرية والعملية في نشاطات الحقول العلمية المعقدة، تقديم 
ثل هذه الخدمات من قبل اعضاء أو مهنيين )محترفين( مثل المهندسين والمختصين في م

مجال الحاسوب، برمجة البرمجيات لروبوتات المحادثة اآللية للحاسوب، تطوير برمجيات 

[، SaaSالحاسوب، تصميم البرمجيات، تحديث برمجيات الحاسوب، البرمجيات كخدمة ]
رمجة برمجيات االتصاالت، تطوير برمجيات الحاسوب خدمات تصميم برمجيات الحاسوب، ب

[ التي SaaSلآلخرين، استضافة تطبيقات برمجيات الحاسوب لآلخرين، البرمجيات كخدمة ]

تضم منصات برمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي، برمجة البرمجيات لمنصات اإلنترنت، 
رمجة البرمجيات لمنصات خدمات الدعم الفني المتعلقة ببرمجيات وتطبيقات الحاسوب، ب

[، PaaSالمعلومات على شبكة اإلنترنت، تطوير منصات الحاسوب، منصة كخدمة ]

 استضافة منصات على شبكة اإلنترنت، استضافة منصات التواصل على شبكة اإلنترنت.

 

Date of 08/08/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Pioneers Information 
Technologies Co. Ltd 

 اسم طالب التسجيل: الرواد لنظم المعلومات ذ م م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan عنوان طالب التسجيل  عمان، 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 167731 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 167731 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer services; Software as a service (SAAS); Application 

service provider; Platform as a service (PAAS); design and 
development of computer hardware, software, peripherals, and 
computer and video games; computer hardware and software 

consulting services; computer programming; design of 
computer databases; electronic data storage; cloud computing 
services; rental of computer hardware, software, and 

peripherals; providing online non-downloadable software; 
consultation services for developing computer systems, 
databases and applications; computer security and data 
security consultancy; data encryption services; providing 

computer hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer hardware, 
software, peripherals, and applications; technical support 

services, diagnosing and troubleshooting of computer hardware 
and software problems, and computer help desk services; 
website creation, design, and maintenance services; website 

hosting services; providing search engines for obtaining data 
via the internet and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, sites and other 

resources available on the Internet and other electronic 
communications networks; cartography and mapping services; 
providing an Internet portal allowing users to preview and 

download electronic books, publications, and other documents; 
providing an Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and other documents; 

scientific and technological services; industrial design services; 
industrial analysis and research services; medical research; 
medical laboratories; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid. 

الخدمات الحاسوبية؛ البرمجيات كخدمة؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات؛ المنصات كخدمة؛ 

تاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية المحلقة تصميم وتطوير الع
بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات 

الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونياً؛ 

العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة؛  خدمات الحوسبة السحابية؛ تأجير
الين( غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير -توفير البرمجيات المباشرة )ان

األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن 

ر معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات مباشرة البيانات؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفي
الين(؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة -)ان

والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 
لمواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ وإصالحها وخدمات مكتب المساعدة؛ خدمات إنشاء ا

خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر 
-اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة )ان

وغيرها من شبكات الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة على شبكة اإلنترنت 

التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على اإلنترنت تسمح 
لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ توفير 

من بوابة على اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها 

المستندات وتنزيلها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات 
التحليل والبحث الصناعي؛ خدمات البحث الطبي؛ خدمات المختبرات الطبية؛ خدمات تقديم 

 المعلومات والنصح واالستشارات المرتبطة بكل ما سبق ذكره.

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 78220 
Claim Date: 18/07/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 78220رقم االدعاء: 
 18/07/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

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/ وايت برادلي لالستشاراتسيدر  
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 168181 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168181 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technological research; Geological surveys; Geological 

research. 

 التكنولوجية؛ المسح الجيولوجي؛ البحث الجيولوجي. البحوث.

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

 

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

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168201 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168201 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technological research; Geological surveys; Geological 
research. 

 البحوث التكنولوجية؛ المسح الجيولوجي؛ البحث الجيولوجي.

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

 

ذلك بموجب ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق الغامق واألحمر و
 النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: State Development & 
Investment Corp., Ltd.  

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ستايت ديفالوبمنت آند انفيستمنت كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address International Investment Plaza, 6-6, 
Fuchengmen North Street, Xicheng 
District, Beijing, China. 

، فوشينغمين نورث 6-6انترناشيونال انفيستمنت بالزا، 
 ستريت، كسيشينغ ديستريكت، بكين، 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 168200 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168200 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing an online search engine for information on the 
availability and means for ownership, leasing, rental, motor and 
non-motorized vehicle sharing and ride sharing of motor and 

non-motorized vehicles; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for motor and non-motorized vehicle sharing, 
rental and leasing; SAAS, namely, intelligent mobility solutions; 

SAAS, namely, the provision of software enabling owners and 
users to connect remotely with their vehicle to access vehicle 
information and control functions; SAAS, namely, connectivity 

services enabling accident, maintenance and breakdown 
management, provision of emergency calls and telediagnosis; 
SAAS, namely, vehicle location and recovery; SAAS, namely, 

provision of online access to customer service and automated 
booking services, enabling customers to find and contact a 
partner of their choice online; SAAS, namely, software 

applications for use in vehicle location tracking, vehicle 
monitoring and reporting of vehicle diagnostics, trip distance, 
fuel consumption and fuel economy, speed and travel time; 

software applications for use in mapping, tracking and reporting 
of vehicle operating and usage parameters; SAAS, namely, 
computer software and mobile device software for locating 

parking availability; SAAS featuring software for vehicle fleet 
management. 

توفير محرك بحث على اإلنترنت للحصول على معلومات حول مدى توافر ووسائل الملكية 
واإلجارة والتأجير ومشاركة المركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك( ومشاركة 

ركبات ذات المحركات وغير اآللية )بدون محرك(، خدمات البرمجيات كخدمة ركوب الم

(SAAS التي تضم برنامج مشاركة وتأجير وإجارة المركبات ذات المحركات وغير اآللية )
وبالتحديد حلول التنقل الذكية، البرمجيات كخدمة  SAAS)بدون محرك(، البرمجيات كخدمة 

SAAS لتي تمكن المالكين والمستخدمين من االتصال عن بعد وبالتحديد توفير البرمجيات ا

 SAASبمركباتهم للوصول إلى معلومات المركبات ووظائف التحكم، البرمجيات كخدمة 
وبالتحديد خدمات االتصال التي تتيح إدارة الحوادث والصيانة والتعطل وتوفير مكالمات 

د موقع وإسترداد المركبة وبالتحدي SAASالطوارئ والتشخيص عن بعد، البرمجيات كخدمة 

وبالتحديد توفير الوصول عبر اإلنترنت إلى خدمة  SAAS)السيارة(، البرمجيات كخدمة 
العمالء وخدمات الحجز اآللية ومما يتيح للعمالء العثور على واالتصال بشريك من اختيارهم 

ة في تتبع وبالتحديد تطبيقات البرمجيات المستخدم SAASعبر اإلنترنت، البرمجيات كخدمة 

موقع المركبة ومراقبة المركبات واإلبالغ عن تشخيصات المركبات ومسافة الرحالت 
واستهالك الوقود واالقتصاد في استهالك الوقود وسرعة ووقت السفر، تطبيقات البرمجيات 
الستخدامها في رسم الخرائط والتعقب واإلبالغ عن محددات )مؤشرات( التشغيل واالستخدام 

وبالتحديد برمجيات الحاسوب وبرمجيات الهواتف  SAASلبرمجيات كخدمة للمركبات، ا
التي تضم  SAASالمحمولة لتحديد موقع توفر مواقف السيارات، البرمجيات كخدمة 

 برمجيات إلدارة أسطول المركبات.

 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: تويوتا فاينانشال سيرفيسز كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Nagoya Lucent Tower, 6-1, Ushijima-cho, 
Nishi-ku, Nagoya City Aichi Prefecture 

451-6015 Japan 

كو، ناغويا -تشو، نيشي-، أوشيجيما1-6ناغويا لوسنت تاور، 
 اليابان 6015-451سيتي أيتشي بريفيكتشر 

 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 168054 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168054 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ftware Development - Software Development Services Software 
Engineering - Software Research & Development - Software 

Configuration - Software Update Consultancy - Software 
Database Update - Software Design , Maintenance & Updating - 
Software Maintenance - Software Update Maintenance and 

updating of computer software 

بحث وتطوير برمجيات  -هندسة البرمجيات  -خدمات تطوير البرمجيات  -تطوير البرمجيات 
تحديث  -استشارات تتعلق بتحديث برمجيات الحواسيب  -حاسوبية تهيئة برمجيات حاسوبية 

صيانة و  -مجيات حاسوبية تصميم و صيانة و تحديث بر -برمجيات قواعد بيانات حاسوبية 
 و تاجير و صيانة و تحديث برمجيات الحواسيب -تصميم  -تحديث برمجيات الحواسيب 

 

Date of 18/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/09/2019  

Applicant Name: Sharekat  atmothla 
likhadamat al  barmjiat 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة المثلى لخدمات البرمجيات 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 - Makkah street - no # 167 - 2 ed 
floor  , P.O.Box: 4888, 11953 

،     2ط  -167عمارة رقم  -شارع مكة  -عمان 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4888 -11953 amman - Makkah 

street - no # 167 - 2 ed floor   

عمارة رقم  -شارع مكة  -عمان  11953 -4888ص.ب  

   2ط  -167

ليغعنوان التب  

Trademark 168232 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168232 الصنف 
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 BIOEVOLOGY  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; 

design and development of computer hardware and software. 

المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث  الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم
 الصناعية، خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب.

Priority claim:  Claim Country: ES 
Claim No.: 4014875 

Claim Date: 11/04/2019 

 ESاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4014875رقم االدعاء: 

 11/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 23/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/09/2019  

Applicant Name: Grupo Agrotecnologia, 
S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.اس اجروتيكنولوجيا،جروبو 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Poligono Puente Alto, Parcela 57 - 03300 
Orihuela, ALICANTE (SPAIN) 

أوريويال،  03300 - 57بوليجونو بوينتي التو، بارسيال 
 اليكانتي )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 168323 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168323 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Operating of a search engine relating to the travel and 
hospitality sectors 

 بحث يتعلق بقطاعي السفر والضيافةخدمات تشغيل محرك 

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003401049 
Claim Date: 21/05/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK00003401049رقم االدعاء: 

 21/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

Applicant Name: Skyscanner Limited اسم طالب التسجيل: سكايسكنار ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, 

London, WC1B 3AU, United Kingdom  

 3بي 1دبليو سي بيدفورد افينيو، لندن ،  1، ذا افينيو، 6فلور 

 ايه يو، المملكة المتحدة

 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 168187 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168187 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer Programming, Computer Software Consultancy, 
computer software design, computer software (Installation of----

------), Computer Software (Maintenance of -----------), Computer 
System Design, Software (Rental of computer—) 

برمجة الكمبيوتر )الحاسوب( واستشارات برامج الكمبيوتر )الحاسوب( وتصميم برامج 
ر )الحاسوب( وصيانة برامج الكمبيوتر الكمبيوتر )الحاسوب( وتحميل )تثبيت( برامج الكمبيوت

 )الحاسوب( وتصميم انظمة الكمبيوتر )الحاسوب( وتأجير برامج الكمبيوتر )الحاسوب(

Special condition:  Claiming black and blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األسود واألزرق 

  

 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

Applicant Name: AYM Group Holding 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: اي واي ام جروب هولدينج ليمتد

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 Dubai Marina Plaza- Level 19- office 1905- 
UAE 

االمارات  – 1905مكتب رقم  – 19طابق  –دبي مارينا بالزا 
 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 168319 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168319 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Authenticating works of art; Computer programming; 

Digitization of documents [scanning]: Computer 
system design; Hosting computer sites [web sites]; 
Technical research; Computer software (Updating of 

—); Computer system analysis; Computer system 
design; Creating and maintaining web sites for others; 
Conversion of data or documents from physical to 

electronic media; Project studies (Technical —).  

األعمال الفنية؛ برمجة الكمبيوتر؛ تحويل بيانات الوثائق الى رقمية ]مسح[ ؛تصميم  توثيق

أنظمة كمبيوتر ؛ تفعيل مواقع االنترنت ؛ األبحاث التقنية؛ تحديث برامج كمبيوتر ؛ تحليل 
أنظمة كمبيوتر ؛تصميم أنظمة كمبيوتر ؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لآلخرين 

 بيانات أو الوثائق من أو ساط مادية إلى إلكترونية؛ دراسات المشاريع التقنية.؛ تحويل ال

 

 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

Applicant Name: Oroob for Digital Content 
Production  

 اسم طالب التسجيل: شركة عروب النتاج المحتوى الرقمي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman tla ali al sharif naser ben jamel st 
bolg 135 office 408, P.O.Box: 954218, 
11904 

 135شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة رقم -تالع العلي 
 11904, 954218، ص.ب:  408مكتب رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 954218 -11904 Amman tla ali al 

sharif naser ben jamel st bolg 135 office 
408 

شارع الشريف ناصر -تالع العلي  11904 -954218ص.ب  

 408مكتب رقم  135بن جميل عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168004 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168004 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dinning and restaurant services; self-service and/or fast food 

restaurant services; hotel services; services rendered by 
cafeterias, cafes, snack bars, sandwich bars, canteen, coffee 
bars; coffee shops and tea rooms; reservation services for 

booking accommodation and meals; catering services; 
provision of temporary accommodation by way of housing, 
hotels and rooms (other than the letting of apartments or 

houses); provision of lodgings, rooms, food and drink, 
preparations of food and drink; temporary accommodation 
reservation services; agency for hotel reservation; agency for 
accommodation reservation; child care services, day care 

services; day nurseries and creche facilities; provision of 
conference facilities; providing facilities for hosting of 
exhibitions; providing information relating to hotels, motels, 

restaurants and bars services on-line from a computer database 
or via the internet or extranets; advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services.  

خدمات الذاتية و/أو خدمات مطاعم الوجبات السريعة؛ خدمات المطاعم وتقديم الطعام، ال

خدمات قاعات الجلوس الفندقية )لوبي(؛ الخدمات التي تقدمها الكافيتيريات ، المقاهي، مطاعم 
الوجبات الخفيفة ، كفتيريات السندوتشات؛ المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(، حانات 

رف تقديم الشاي؛ خدمات حجز أماكن اإلقامة المؤقتة تقديم القهوة؛ المقاهي )كافي شوب( وغ

والوجبات الغذائية؛ خدمات تقديم الطعام؛ توفير اإلقامة المؤقتة في اإلسكانات، الفنادق 
والغرف )ما عدا تأجير الشقق والمنازل(؛ توفير اإلقامة، الغرف، الطعام والشراب؛ 

ة؛ وكالة حجز الفنادق؛ وكالة حجز مستحضرات الطعام والشراب؛ خدمات حجز اإلقامة المؤقت

اإلقامة؛ خدمات رعاية الطفل دور الحضانة النهارية ورياض األطفال؛ توفير تسهيالت أماكن 
انعقاد المؤتمرات، توفير وسائل استضافة المعارض؛ توفير المعلومات المتعلقة بالفنادق، 

وسبة أو من خالل شبكة )الموتيالت( ، خدمات المطاعم والحانات عن طريق المعلومات المح
اإلنترنت أو شبكات المعلومات المساعدة؛ الخدمات اإلستشارية واإلرشادية التي تتعلق بكل 

 الخدمات اآلنفة الذكر. 

Disclaimer: The registration of this trademark does not  give the 
owner the exclusive right to use the word(Holidays) separately 

التنازل: إن تسجيل هذه العالمة اليعطي  أصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة ) 
Holidaysإذا وردت بمعزل عن العالمة ) 

 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

Applicant Name: Emirates   اسم طالب التسجيل: االمارات 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 686, Dubai, UAE , Dubai  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، االمارات العربية المتحدة  ، دبي686ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 930093-11193Dabouq , Al- Hijaz 
St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168082 Class 42 42 العالمة التجاريةرقم  168082 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Technical support ,design and developments of computer 
hardware and software 

 توفير الدعم الفني ,خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

 

Date of 28/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/11/2019  

Applicant Name: instants response for 
technical support and 
advanced solution co  

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة فورية االستجابة لتقديم الدعم الفني والحلول المتقدمة ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -boulevared -black iris st , 
P.O.Box: 17038, 11195 

مجمع ابو الحاج   ، -شارع الملكة رانيا -عمان 
 11195, 17038ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 amman -
boulevared -black iris st  

مجمع -شارع الملكة رانيا -عمان  11195 -17038ص.ب  
 ابو الحاج 

ليغعنوان التب  

Trademark 168088 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168088 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cosmetic research, Decor (Design of interior), Design of 

interior decor, Design services (Packaging), Designing, 
Designing (Graphic arts), Works of art (Authenticating). 

 تصميم« أبحاث التجميل. تصميم الديكور الداخلي, خدمات تصميم العبوات

 االزياءء تصميم الفنون التخطيطية؛ توثيق االعمال الفنية.

Date of 05/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/12/2019  

Applicant Name: Jordan Mobile Telephone 
Services Company  

 اسم طالب التسجيل: الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 8th Circle - King Abdullah the Second 
Street, Amman - Jordan, P.O.Box: 940821, 
11194 

األردن  ،  -الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا الثاني، عمان 
 11194, 940821ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940821 -11194 8th Circle - King 

Abdullah the Second Street, Amman - 
Jordan 

الدوار الثامن، شارع الملك عبدهللا  11194 -940821ص.ب  

 األردن -الثاني، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 168065 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168065 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Analysis for oil-field exploration; oil-field surveys; software as a 

service; oil- | -well testing; analysis for oil research; analysis of 
oil fields; inspection of oil | :ds; industrial research; technical 
research; chemical research and | .analysis; laboratory research 

services; research, development, diagnostic,consulting, and 
auditing services for the oil and gas industry; pipeline ‘ 
inspection services; testing, analysis and evaluation of the 

goods of others,namely, umbilical systems used for chemical 
delivery to subsea oil wells, for purposes of certification; saas 
featuring software for use in the oil, gas and energy industries; 

saas featuring software for collecting, aggregating, and 
analyzing data from various sources such as remote sensors, 
laboratory results, geographic data, and weather data; saas 

featuring software that allows users to receive reports, alerts, 
and notifications related to ‘ industrial processes; software for 
project management; software for ‘ monitoring and managing 

cooling water systems, boiler systems, waste water treatment 
systems, and industrial water systems. 

 مسوحات حقول النفط؛ البرمجيات كخدمة؛ فحص آبارالتحليل الستكشاف حقول النفط؛ 

 البترول؛ التحاليل لغرض إجراء بحوث النفط؛ تحليل حقول النفط؛ معايئة حقول النفط؛
 البحوث الصناعية؛ البحوث الفنية؛ البحوث والتحاليل الكيميائية؛ خدمات البحوث

 لحسابات فيالمخبرية؛ خدمات البحث والتطوير والتشخيص واالستشارة وتدقيق ا

 ! صناعة النفط والغاز؛ خدمات فحص خطوط األنابيب؛ اختبار وتحليل وتقييم السلع
 لآلخرين. وتحديدا. األنظمة المركزية المستخدمة في إيصال المواد الكيميائية إلى آبار

 النفط تحت سطح البحر ألغراض التوثيق؛ البرمجيات كخدمة التي تضم برمجيات

 نفط والغاز الطاقة؛ البرمجيات كخدمة التي تضم برمجياتلالستخدام في صناعة ال
 لتجميع وجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة مثل أجهزة االستشعار عن بعد ونتائج
 المختبرات والبيانات الجغرافية والبيانات المتعلقة بالطقس؛ البرمجيات كخدمة التي تضم

 ير والتنبيهات واإلخطارات المتعلقةالبرمجيات التي تتيح للمستخدمين استالم التقار
 بالعمليات الصناعية؛ برمجيات إدارة هلمشاريع؛ برمجيات مراقبة وإدارة أنظمة مياه

 التبريد. وأنظمة المراجل. وأنظمة معالجة مياه الصرف. وأنظمة المياه الصناعية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/468,316 
Claim Date: 11/06/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/468,316رقم االدعاء: 

 11/06/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: Ecolab USA Inc.   اسم طالب التسجيل:  .ايكوالب يو إس ايه إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Ecolab Place, Saint Paul, 

Minnesota 55102, United States of 
America 

 بليس، ساينت بول، مينيسوتاايكوالب  1

 ، الواليات المتحدة األمريكية 55102
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 930093-11193Dabouq , Al- Hijaz 
St , Bld . No . 27 , Amman , Jordan 

دابوق , شارع الحجاز , بناء 11193 -930093ص. ب 
 , عمان , االردن 27رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168085 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 168085 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink ; temporary accomodation   خدمات تقديم الطعام والشراب وااليواء المؤقت 

 

Date of 05/06/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/06/2018  

Applicant Name: AL SABEELA FOR HOTEL 
APARTMENT Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة السابله لالجنحه الفندقيه 

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 othaina , P.O.Box: 950916, 
11195 

،    1عمان / ام اذينه / ش القريات / عمارة 
 11195, 950916ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 950916 -11195 amman / um 

othaina  

عمان / ام اذينه / ش القريات /  11195 -950916ص.ب  

  1عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 168007 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168007 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

service to provide food & drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

Special condition:  claiming brown and pink and gray colors   اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البني و الزهري و الرمادي 

Disclaimer: REGISTRATION OF THIS MARK DOESN'T GIVE ITS 
OWNERS THE ABSOLUTE RIGHT TO USE GENERAL AND 

DESCRIPTIVE WORDS IF THEY APPEAR IN ISOLATION FROM 
THE MARK   

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و 
 ا ظهرت بمعزل عن العالمةالوصفيه اذ

 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: jehad abed al fatah hasan 
al hodeli 

 اسم طالب التسجيل: جهاد عبد الفتاح حسن الهودلي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيلنوع  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address madba / beside karfour, P.O.Box:  0, 17111  :عنوان طالب التسجيل  17111, 0مادبا / بجانب كارفور  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box  0 -17111 madba / beside karfour    ليغعنوان التب مادبا / بجانب كارفور 17111 -0ص.ب  

Trademark 167990 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 167990 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and Beverage services خدمات تقديم الطعام والشراب 

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

 MAMA'Sالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
TENDER'S بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Mama's Int' Food Corp   اسم طالب التسجيل: شركة الماما للمطاعم العالمية 

Nationality     : JORDAN الطالب جنسية االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 954272, 11954 :عنوان طالب التسجيل  11954, 954272عمان   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 954272 -11954 Amman    ليغعنوان التب عمان  11954 -954272ص.ب  

Trademark 168286 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168286 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food and beverage services, including waffles  خدمات تقديم طعام و شراب ومنها الوافل 

 

Date of 01/05/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Al delal clothing trading 
company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  11821, 990الفحيص   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -7 Circle –

Alanies street 

ليغعنوان التب الدوار السابع شارع االنيس عمان 11821 -990ص.ب    

Trademark 168092 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168092 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food and drink services   تقديم خدمات الطعام و الشراب 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Zamzamia for  Coffee 
Shop Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة زمزمية العمال الكوفي شوب 

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 street, P.O.Box: 851171, 
11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 851171شارع مكة   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 851171 -11185 amman - mecca 

street 

ليغعنوان التب شارع مكة  -عمان  11185 -851171ص.ب    

Trademark 168364 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168364 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

temporary accommodation and food & Beverage services  خدمات االيواء المؤقت والطعام والشراب 

 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Opal company for hotel 
investments  

 اسم طالب التسجيل: شركة اوبال لالستثمارات الفندقية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -air port street , P.O.Box: 340, 
11623 

 عنوان طالب التسجيل  11623, 340شارع المطار   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 340 -11623 amman -air port 

street  

ليغعنوان التب شارع المطار -عمان  11623 -340ص.ب    

Trademark 168172 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168172 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services, namely providing of food and beverages 
for consumption on and off the premises; restaurant services 
featuring sandwiches; catering services; eat-in and take-out 

food restaurant services; restaurants featuring home delivery. 

مات خدمات المطاعم، تحديدا: تقديم الطعام والشراب لالستهالك داخل وخارج المكان؛ خد
المطاعم التي تقدم الشطائر؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات المطاعم لتناول 

 األطعمة في الداخل أو في الخارج؛ المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل.

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Subway IP LLC التسجيل:اسم طالب  صب واي آي بيه 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 8400 NW 36th St. Ste. 530, Doral, FL 

33166, USA 

، دورال، اف ال 530اس تي. اس تي اي.  36ان دبليو  8400

 ،  الواليات المتحدة االميركية33166

 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 168162 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168162 الصنف 



413 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Booking of temporary accommodation; agency services for 
booking temporary accommodation ; information and booking 
services in relation to temporary accommodation provided from 

an Internet website; providing information relating to temporary 
accommodation via means of a global computer network; 

provided information relating to temporary accommodation 

online from a computer database; information relating to 
temporary accommodation accessible via a mobile phone 
utilising wireless application protocol technology; restaurant 

booking services; provision of information relating to 
restaurants  and bars.  

المعلومات المؤقتة ؛ خدمات خدمات حجز االقامة المؤقته،  خدمات وكاالت  حجز اإلقامة 
المؤقته المقدمة من موقع على شبكة اإلنترنت ؛ خدمات توفير والحجز فيما يتعلق باالقامة 

عالمية ؛ خدمات المعلومات المتعلقة المعلومات المتعلقة باالقامة المؤقته عبر شبكة كمبيوتر 

المعلومات عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر ؛ خدمات باالقامة المؤقته المقدمة 
الهاتف المحمول باستخدام تقنية المتعلقة باالقامة المؤقته التي يمكن الوصول إليها عبر 

؛ خدمات حجز المطاعم ؛ خدمات  توفير المعلومات المتعلقة بروتوكول التطبيقات الالسلكية 

 بالمطاعم والبارات 

Priority claim:  Claim Country: GB 

Claim No.: UK00003401049 
Claim Date: 21/05/2019 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 UK00003401049رقم االدعاء: 
 21/05/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 25/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 25/09/2019  

Applicant Name: Skyscanner Limited اسم طالب التسجيل: سكايسكنار ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, 

London, WC1B 3AU, United Kingdom  

 3بي 1دبليو سي بيدفورد افينيو، لندن ،  1، ذا افينيو، 6فلور 

 ايه يو، المملكة المتحدة

 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 168185 Class 43 43 العالمة التجاريةرقم  168185 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cafeteria services, food and drink catering خدمات الكافتيريات, خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب 

 

Date of 29/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/09/2019  

Applicant Name: al sughayyer food trading اسم طالب التسجيل: الصغير لتجارة 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 amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان/المقابلين  ، 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 168087 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168087 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 13/10/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

Applicant Name: Absi resturants company  اسم طالب التسجيل: شركة مطاعم العبسي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address madaba/ al yarmouk str , P.O.Box: 7078, 

11953 

مادبا / ش اليرموك / بجانب مفروشات السفير / مقابل كارفور   

 11953, 7078، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7078 -11953 madaba germany  
university  

مادبا /مقابل الجامعة االلمانية /بارك  11953 -7078ص.ب  
 يارد

ليغعنوان التب  

Trademark 168375 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168375 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Foof and beverage services, Accommodation  (rental of 

temporary ) hotel services  

 وخدمات الفنادق خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة 

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

Applicant Name: Rawat Ammon for tourist 
investment co 

 اسم طالب التسجيل: شركة روعة عمون لالستثمارات 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 - naser  ben jamel str , P.O.Box: 
17523, 11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17523الشريف ناصر بن جميل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 17523 -11195 Amman - naser  

ben jamel str  

ليغعنوان التب الشريف ناصر بن جميل -عمان  11195 -17523ص.ب    

Trademark 168005 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168005 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food & drink  تقديم خدمات الطعام والشراب 

 

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

Applicant Name: Amyal for Healthty Fitness 
Company  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة اميال للياقة البدنية 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 Street , P.O.Box: 851171, 
11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 851171شارع مكة   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 851171 -11185 Amman - Mecca 

Street  

ليغعنوان التب شارع مكة  -عمان  11185 -851171ص.ب    

Trademark 168260 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168260 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Catering and drink services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 17/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/11/2019  

Applicant Name: Kil Food & Beverage 
Services Company LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة كيل لخدمات الطاعم والشراب 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 -Um Othaina -Shat Al Arab st, 
P.O.Box: 541695, 11937 

 عنوان طالب التسجيل  11937, 541695ام اذينة ش شط العرب   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 541695 -11937 amman -Um 

Othaina -Shat Al Arab st 

ليغعنوان التب ام اذينة ش شط العرب -عمان  11937 -541695ص.ب    

Trademark 168102 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168102 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and beverage خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

 

Date of 20/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/11/2019  

Applicant Name: design restaurants 
governmental insititution 

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم مصمم الطعام الدولي السياحي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address husni fareez street-amman, P.O.Box: 114, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 114عمان  ، ص.ب:-شارع حسني فريز

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 114 -11118 husni fareez street-

amman 

ليغعنوان التب عمان-شارع حسني فريز 11118 -114ص.ب    

Trademark 168280 Class 43 43 العالمة التجاريةرقم  168280 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food & Beverage   خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: design restaurants 
governmental insititution 

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم مصمم الطعام الدولي السياحي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address husni fareez street-amman, P.O.Box: 1148, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1148عمان  ، ص.ب:-شارع حسني فريز

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 114 -11118 husni fareez street-

amman 

ليغعنوان التب عمان-شارع حسني فريز 11118 -114ص.ب    

Trademark 168224 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168224 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

catering services temorary residence   خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة 

 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  25/11/2019  

Applicant Name: ALOHA LLMATTAHEM AL 
SYAHIA L.L.C  

 اسم طالب التسجيل: م.م.الوها للمطاعم السياحية 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 -almedenna al monawara st 
alrawabee area building no 54, P.O.Box: 
2600, 11181 

حي الروابي دوار الكيلو  بناية -شارع المدينة  المنورة -عمان 
 11181, 2600، ص.ب:  54رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2600 -11181 Amman -almedenna 

al monawara st alrawabee area building 
no 54 

حي -شارع المدينة  المنورة -عمان  11181 -2600ص.ب  

 54الروابي دوار الكيلو  بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 168030 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168030 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

restaurant services  خدمات المطاعم 

Date of 05/01/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/01/2020  

Applicant Name: Ahwtna Al Tayba 
Company for Restaurant 
Managment  

 اسم طالب التسجيل: شركة اهوتنا الطيبة 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 amman -meca st rotary al shaab -ahwetna 
res, P.O.Box: 1271, 11821 

مطعم اهوتنا   ، -دوار الشعب -شارع مكه -عمان 
 11821, 1271ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1271 -11821 amman -meca st 
rotary al shaab -ahwetna res 

-دوار الشعب -شارع مكه -عمان  11821 -1271ص.ب  
 مطعم اهوتنا 

ليغعنوان التب  

Trademark 168350 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168350 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cafes , cafeterias , canteens, catering( food and drink), rental 
of cooking apparatus, rental chairs, tables, table linen, 
zlassware, rental of tent, reservations restaurants, 

restaurants  ( self service) snack-bars 

 رب, استنجار معداتالمقاهي, الكافتيريات, المقاصف, خدمات الطعام والش
 المطبخ, استنجارالكراسي والطاوالت والكتان للطاوالت واالواني الزجاجية,

 استنجار خيمة, حجوزات المطاعم ,مطاعم الخدمة الذاتية, وجبات خفيفة

 
 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (خيمة)if used separately from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )خيمة ( 

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 18/02/2020 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2020  

Applicant Name: Jordan for  Radio and  
Television COMPANY .  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة االردنية للراديو والتلفزيون ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Shmeisani-, Amman, P.O.Box: 10023, 
11151 

, 10023شارع الوكاالت  ، عمان  ، ص.ب: -الشميساني 
11151 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 10023 -11151 Amman-Paris 

Street- 

ليغعنوان التب  باريسشارع  – الصويفية 11151 -10023ص.ب    

Trademark 168371 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 168371 الصنف 
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 KYMRIAH  
 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Collection and preservation of biological tissue, blood, cells; 

medical diagnostic services; medical treatment services; 
providing information and data for diagnosis and medical 
treatment. 

جمع األنسجة البيولوجية والدم والخاليا وحفظها؛ خدمات التشخيص الطبي؛ خدمات العالج 

 الطبي؛ توفير المعلومات والبيانات للتشخيص والعالج الطبي

 

Date of 29/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2019  

Applicant Name: Novartis AG اسم طالب التسجيل: نوفارتس ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل 

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 168210 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 168210 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Turkish Bath, Beauty Salon Services, Hairdressing, Massage, 
Manicuring, Tattooing, Sauna Services, Solarium Services, 

Visagists’ Services, Depilatory Waxing. 

 خدمات صالونات التجميل؛ تصفيف الشعر. التدليك. العناية |« خدمات الحمامات التركية
 بأضافر اليدين والرجلينء. الوشم. خدمات الساوناء خدمات التشميس. خدمات مختصي

 وضع الماكياج. خدمات إزالة الشعر بالشمع

 

Date of 20/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/10/2019  

Applicant Name: Summer star care and 
Beauty Center  

 اسم طالب التسجيل: شركة نجمة الصيف للعناية والتجميل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Naser Bin Jameel Str, Rayyan 
| Building, No. 71, 3" floor, office (6)., 
P.O.Box: 950750, 11195 

 عمان. شارع الشريف ناصر بن جميل. عمارة 
, 950750(  ، ص.ب:6: مكتب )3(.: ط/71الريان رقم ) 

11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 950750 -11195 Amman, Naser 

Bin Jameel Str, Rayyan 
| Building, No. 71, 3" floor, office (6). 

عمان. شارع الشريف ناصر بن   11195 -950750ص.ب  

 جميل. عمارة
 (6: مكتب )3(.: ط/71الريان رقم ) 

ليغعنوان التب  

Trademark 167991 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 167991 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

, visagists services, beauty salon  services, hairdrssing ,body  

piercing 

 خدمات مختصي وضع الماكياج , خدمات صالونات التجميل ,تصفيف الشعر , ثَقب الجسم  

Date of 11/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/12/2019  

Applicant Name: Hala Nawaf Ibrahim Abu 
Sweilem 

 اسم طالب التسجيل: هال نواف ابراهيم ابو سويلم

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION  نوع طالب التسجيل فرديةمؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, P.O.Box: 11990, 11190 :عنوان طالب التسجيل  11190, 11990عمان  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 11990 -11190 Amman   ليغعنوان التب عمان 11190 -11990ص.ب  

Trademark 168128 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 168128 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ladies salon   صالون سيدات 

 

Date of 24/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2019  

Applicant Name: Rio de Janeiro Ladies 
Beauty Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ريو دي جانيرو لتجميل السيدات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -4th circle , P.O.Box: 840024, 
11184 

 عنوان طالب التسجيل  11184, 840024الدوار الرابع   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 840024 -11184 amman -4th circle    ليغعنوان التب الدوار الرابع -عمان  11184 -840024ص.ب  

Trademark 168251 Class 44 44 التجارية رقم العالمة 168251 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chaperoning; personal wardrobe styling consultancy; dating 
services; marriage agency services; planning and arranging of 
wedding ceremonies; escorting in society [chaperoning]; online 

social networking services; leasing of internet domain names; 
lost property return; licensing of computer software [legal 
services]. 

المرافقة في الحفالت األجتماعية، إستشارات تصميم خزتئن المالبس الشخصية، خدمات 
المرافقة األجتماعية، خدمات وكاالت الزواج، التخطيط و الترتيب لمراسم الزفاف، المؤافقة 

عبر األنترنت، تأجير أسماء النطاقات  في الحفالت األجتماعية، خدمات الشبكات األجتماعية

 على اإلنترنت، إعادة الممتلكات المفقودة، ترخيص برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية(.

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168235 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 168235 الصنف 
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Sugar Chat 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chaperoning; personal wardrobe styling consultancy; dating 
services; marriage agency services; planning and arranging of 

wedding ceremonies; escorting in society [chaperoning]; online 
social networking services; leasing of internet domain names; 
lost property return; licensing of computer software [legal 

services]. 

المرافقة في الحفالت األجتماعية، إستشارات تصميم خزتئن المالبس الشخصية، خدمات 
م الزفاف، المؤافقة المرافقة األجتماعية، خدمات وكاالت الزواج، التخطيط و الترتيب لمراس

في الحفالت األجتماعية، خدمات الشبكات األجتماعية عبر األنترنت، تأجير أسماء النطاقات 
 على اإلنترنت، إعادة الممتلكات المفقودة، ترخيص برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية(.

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: GUANGZHOU LIZHI 
NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتيد.غوانغزهو ليزهي نتوورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, 

GUANGDONG PROVINCE, P.R. CHINA 

هوانجبو بوليفارد، تيانهي ديستريكت،  309أيه، نو  3-07
 جوانجزهوو، جوانجدونج بروفنس، الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TARIQ ABUSETTA INTELECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN , PO_BOX: 231509 
- POSTCODE: 11123 

صندوق بريد  -عمان   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  11123رمز بريدي  - 231509

  

ليغعنوان التب  

Trademark 168243 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 168243 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

alternative dispate resolution services, arbitration 

services,computer software(licensing ofjlegal  services, 
consultancy (intellectual property) consultancysecurity) 
,domain names (registration of) legal services, intellectual 

property (licensing of),intellecctual property watching services 
investigations(personal background), legal search, mediation 

زاعات,خدمات التحكيم ,ترخيص برامج الكمبيوتر )خدمات خدمات الحلول البديله للن

قانونيه(,استشارات الملكيه الفكربه,االستشارات االمنيه,ادارة حقوق النشر والتاليف ,تسجيل 
انماء النطاق )خدمات قانونيه(ترخيص الملكيه الفكريه,خدمات الرقابه في بحال الملكيه 

 حاث القانونيه,الوساطهالفكريه ,التقصي عن البيانات الشخصيه,االب

 

Date of 27/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/10/2019  

Applicant Name: emad sattam abd al 
majeed al maaitah  

 اسم طالب التسجيل: عماد سطام  عبد المجيد المعايطة  

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: 56, 11941 :عنوان طالب التسجيل  11941, 56عمان تالع العلي   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 56 -11941 Amman -tela al ali    ليغالتب عنوان عمان تالع العلي  11941 -56ص.ب  

Trademark 168008 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 168008 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

social services rendered by others to meet the needs of 

individuals 

 خدمات اجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد.

Special condition:  Disclaimer: The registration of this mark 
does not give owners the right to use  word (معا/caring for 

jordan)if used separately from the mark 

خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة اشتراطات 
(caring for jordanبمعزل عن العالمه )معا / 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Date of 24/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/11/2019  

Applicant Name: JORDAN BROMINE L.L.C 
(private free zone )   

التسجيل:اسم طالب   (منطقة حرة خاصة)شركة برومين االردن ذات مسؤبية المحدودة   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, King Abdullah I 
Street Building 01, Ground Floor., 
P.O.Box: 941967, 11194 

 مجمع -شارع الملك عبدهللا الثاني عمان. 
الطابق االرضي.  ، 01الملك الحسين لألعمال بنايه رقم 

 11194, 941967ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 941967 -11194 Amman, King 

Abdullah I  
Street Building 01, Ground Floor. 

عمان. شارع الملك عبدهللا الثاني  11194 -941967ص.ب  

 لطابق األرصي.لملك الحسين لألعمال بنايه رقم ا مجمع –

ليغعنوان التب  

Trademark 168033 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 168033 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

melliferous معسل 

 
 
 

 162451/7854تم نشر العالمة بناءا على قرار مسجل العالمات التجارية رقم ع ت /
 9/3/2020بتاريخ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Date of 10/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2018  

Applicant Name: trans universe for tobacco 
and cigarettes trade LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة عبر الكون لتجارة التبغ والسجائر ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab, al-muwaqar (developmentzone|), 
P.O.Box: 20036, 00111 

 عنوان طالب التسجيل  00111, 20036سحاب, الموقر )منطقة تنموية(  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 20036 -00111 sahab, al-muwaqar 

(developmentzone|) 

ليغعنوان التب )منطقة تنموية(سحاب, الموقر  00111 -20036ص.ب    

Trademark 162451 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 162451 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

pharmaceutical product used as antibiotic , excluding ophtalmic 
pharmaceutical preparations espeicually covering antibitic used 

to treat eye infections. 

مستحضر طبي يستخدم كمضاد حيوي باستثناء المستحضرات الصيدالنية الخاصه بالعيون 
 وخاصه المضادات الحيويه المستخدمة لعالج التهاب العين .

 
 

 

 163712/11077تم نشر العالمة بناءا على قرار مسجل العالمات التجارية رقم ع ت /
 8/6/2020بتاريخ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Hikma Pharmaceuticals  اسم طالب التسجيل: م .م.شركة ادوية الحكمة 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, Industrial area, Jordan , Amman, 

P.O.Box: 182400, 11118 

عمان، بيادر وادي السير، المنطقة الصناعية, االردن ، عمان  ، 

 11118, 182400ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182400 -11118    عمان/بيادر وادي السير/شارع  11118 -182400ص.ب
 سليم بن الحارث

ليغعنوان التب  

Trademark 163712 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 163712 الصنف 


