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  PELPE  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chemical preparations and substances for scientific and 
laboratory purposes; reagents, kits and cartridges comprised 
primarily of reagents, beads, and oligonucleotide probes and 
primers for scientific and research use in connection with the 
isolation, purification, amplification, analysis, labeling and 
detection of nucleic acids 

المستحضرات والمواد الكيميائية لألغراض العلمية والمخبرية، الكواشف وأطقم وخراطيش 
متعدد )تتألف في األصل من الكواشف وحبيبات ومسابر وبادئات  اوليفونيوكليوتيد 

وتنقية وتضخيم وتحليل تصنيف  لالستخدام العلمي والبحثي فيما يتعلق بعزل( النيوكليوتيد
 والكشف عن األحماض النووية

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: GenMark Diagnostics, Inc. اسم طالب التسجيل .جنمارك دياغنوستيكس، إنك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5964  La Place Court, Carlsbad, California 
92008 United States of America 

، 60229كارلسباد، كاليفورنيا ال بالس كورت،   4695
 الواليات المتحدة األميريكية

 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 مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكرية أبو غزالة للملكية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167117 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 491441 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Xanthan gum; glue for industrial purposes, pectin for the food 
industry; agar-agar; glumatic acid for industrial purposes; 
ammonia; proteins for the food industry; glucose for industrial 
purposes; glucose for the food industry; starch for industrial 
purposes; chemical additives to drilling muds; preparations of 
trace elements for plants; fertilizers; by-products of the 
processing of cereals for industrial purposes; sodium salts 
[chemical compounds]; protein [raw material]. 

غذاء )أغار  -غذائية، أغارصمغ الزانثان، غراء ألغراض صناعية، بكتين لصناعة المواد ال
، حمض الغلوماتيك لألغراض الصناعية، أمونيا، بروتينات لصناعة (هالمي الستنبات البكتيريا

المواد الغذائية، جلوكوز لألغراض الصناعية،  جلوكوز لصناعة المواد الغذائية، نشاء 
للنباتات،  لألغراض الصناعية، مضافات كميائية للطين الزيتي، مستحضرات عناصر النزرة

مركبات )أسمدة، منتجات ثانوية لتجهيز الحبوب لألغراض الصناعية، أمالح الصوديوم 
 (.مادة خام)، بروتين (كيميائية

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: Shandong Fufeng 
Fermentation Co., Ltd 

:طالب التسجيلاسم  ليميتد.شاندونج فوفينج فيرمينتيشن كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address West Huaihai Road, Junan County, 
Shandong Province P. R. China 

روود، جونان كاونتي، شاندونج بروفينس، ويست هوايهاي 
 جمهورية الصين الشعبية

 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 مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166963 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 499691 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 Ink for printing paints - paints - varnishes - lacquer - 55 - nich - 
paints , varnishes & lacquer 

مثبتات  -لكر  -( طالءات المينا الورنيش  -( دهانات ) طالءات  -دهانات  -حبر للطباعة 
 مواد الطالء و الورنيش و اللكر  -ونيش  -للورنيش 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: potinas for chemical 
industry  

:اسم طالب التسجيل خ .اعات الكيميائية م نالشركة بوتينسا للص  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address king abdullah ll industrial city , P.O.Box: 
4888, 11953 

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية   ،  -سحاب 
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4888 -11953 amman-makkah 
street-no167-second floor 

-491عمارة رقم -شارع مكة-عمان 44641 -5999ب .ص 
 024مكتب-0ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167004 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 491225 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Preservatives against rust and against deterioration of wood; 
anti-corrosive preparations; anti-rust preparations; dyestuffs; 
pigments; glazes [paints, lacquers]; paints; printing ink; anti-
rust greases; anti-rust oils; metals in foil and powder form for 
use in painting, decorating, printing and art; filled toner 
cartridges; paper for dyeing Easter eggs; watercolor paints for 
use in art; oil colors. 

المواد الحافظة ضد الصدأ والتلف التدريجي للخشب، المستحضرات المضادة للتآكل، 
الدهانات ]اجية المستحضرات المضادة للصدأ، األصباغ، مواد التلوين، الطالءات الزج

، الدهانات، حبر الطباعة، الشحوم المضادة للصدأ، الزيوت المضادة للصدأ، [والورنيش
المعادن في شكل رقائق ومسحوق لالستخدام في الطالء والديكور والطباعة واألعمال الفنية، 
خراطيش الحبر المعبأة، ورق صباغة بيض عيد الفصح، دهانات األلوان المائية المستخدمة 

 في األعمال الفنية وألوان الزيت

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO trading 
also as KOBE STEEL, 
LTD. 

:التسجيلاسم طالب  كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل، ليمتد  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

 -كو، كوب  -تشوم، تشيو  - 0كايجاندوري  -واكينوهاما ، 0-5
 ، اليابان944 -9494شي، هيوجو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167091 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 491264 الصنف 
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  LPlOTNEL  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Preparations for treating and preserving wood; paints, coatings, 
varnishes, lacquers, stains and fillers. 

مستحضرات لعالج و حفظ الخشب، الدهانات و الطالء و الورنيش وطالء الالكيه و الصبغة و 
 الحشوات

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل:  

lpc oapN ty     : 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 

 41بارك،بالك ووتر، سيري جي يوريفير بانك ميدوز بيزنيس 
 إي بي، بريطانيا العظمى 6

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

طالل أبوغزالة بناية مبنى مجموعة  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167167 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 491491 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

paints & emulsion   الدهانات وامنشن 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA: Golden Rays for Car Paint   اسم طالب التسجيل شركة المشع الذهبي لدهان المركبات:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 72, 11610 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Amman /shmesani  ليغعنوان التب الشميساني/عمان  44942 -10ب .ص  

Trademark 166979 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 499616 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Paints, varnishes, lacquers, coloring materials, all being  
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; priming 
parations (in the nature of paint); wood stains, . 
 

الدهانات  الدهانات، الورنيش، ورنيش اللك، مواد التلوين وجميعها مواد مضافة الى
مستحضرات . الخشبء والورنيش وورنيش اللك، المواد الحافظة المقاومة للصدأ وتسوس

 صباع االخشاب،( على شكل دهانات)االساس 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA: International Coatings & 
specialties  

:اسم طالب التسجيل الشركة الدولية للدهانات المتخصصة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SAHAB INDUSTRIAL CITY , P.O.Box: 520, 
11623 

 عنوان طالب التسجيل  44901, 402:ب.المدينة الصناعية   ، ص, سحاب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 520 -11623 SAHAB INDUSTRIAL 
CITY  

ليغعنوان التب المدينة الصناعية , سحاب  44901 -402ب .ص   

Trademark 166871 Class 2 2 التجاريةرقم العالمة  499914 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

aching preparations and other substances for laundry use 
cleaning polishing scouring abrasive and dirt removal 
preparations degreasing material all kind of soaps perfumery 
essential oils cosmetics hair lotions dentifrices shaving creams 
shampoo personal care preparations  

مستحضرات ازالة الوان االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات 
تنظيف وصقل وجلي وكشط انواع الصابون العطور والزيوت العطرية مستحضرات تجميل 

 لوسيونات الشعر منظفات اسنان 

Date of 29/01/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2018  

eaaN tpac lppA: Segma Le Sna'aet 
Almnthfat  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / sahib-king Abdullah the second 
industry city, P.O.Box: 4888, 11953 

، ،   مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية–سحاب / عمان 
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

   Amman / Makkah St , Amman, P.O.Box: 
4888, 11953 

ليغعنوان التب 44641, 5999:ب.شارع مكه  ، ص/ عمان    -   

Trademark 167007 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491221 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bleaching preparations and other substances for laundry use; 
color-removing preparations; polishing reparations; cleaning 
preparations, floor wax removers [scouring preparations]; 
general purpose scouring powder; soap products; perfumes; 
essential oils; hair wash preparations; preparations for the 
cleaning, care and grooming of hair; non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes; hair treatment 
preparations; dentifrices. 

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات ازالة 
ان؛ مستحضرات صقل؛ ستحضرات تنظيف؛ لألغراض العامة؛ منتجات الصابون؛ عطور؛ االلو

زيوت عطرية؛ مستحضرات تنظيف الشعر؛ مستحضرات تنظيف الشعر والعناية واالعتناء به؛ 
مستحضرات غير طبية لمعالجة الشعر ألغراض تجميلية؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ 

 .منظفات أسنان 

Date of 29/01/2018  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2018  

eaaN tpac lppA: sigma Detergents industry 
co 

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة سيجما لصناعة المنظفات ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -sahib- king Abdulla the second 
industry city, Amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية  ، عمان  ، /سحاب/ عمان 
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

   Amman / Makkah St , Amman, P.O.Box: 
4888, 11953 

ليغعنوان التب 44641, 5999:ب.شارع مكه  ، ص/ عمان    -   

Trademark 167006 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491229 الصنف 
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 المشكاة  الذهبية 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

lgaching preparations and other substances for laandry use; 
color-removing preparations, polishing preparations; cleaning 
preparations; floor wax removers [scouring preparations]; 
general purpose scouring powder; soap products; perfumes; 
essential oils; hair wash preparations; preparations for the 
cleaning, care and grooming of hair; non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes; hair treatment 
reparations; dentifrices. 

ة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات ازالة مستحضرات قصر االقمش
مستحضرات ]االلوان؛ مستحضرات صقل؛ مستحضرات تنظيف؛ مزيالت شمع االرضيات 

؛ مساحيق كشط للتنظيف لألغراض العامة؛ منتجات الصابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ [جلي
تناء به؛ مستحضرات مستحضرات تنظيف الشعر؛ مستحضرات تنظيف الشعر والعناية واالع

 .غير طبية لمعالجة الشعر ألغراض تجميلية؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ منظفات أسنان 

Date of 19/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2018  

eaaN tpac lppA: Mohammad Akram Al 
Halaq Ben Nawras 

:اسم طالب التسجيل محمد اكرم الحالق بن نورس   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman- sahib - king Abdullah the second 
industry city , P.O.Box: 4888, 11953 

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية   ،  -سحاب  -عمان 
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

   Amman / Makkah St , Amman, P.O.Box: 
4888, 11953 

ليغعنوان التب 44641, 5999:ب.شارع مكه  ، ص/ عمان    -   

Trademark 167005 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491224 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

detergents المنظفات 

Date of 27/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2018  

eaaN tpac lppA: Mohammed Salim Ahmad 
Yaseen 

:اسم طالب التسجيل احمد ياسينمحمد سليم   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid/kafar yoba, P.O.Box: 365, 26110 عنوان طالب التسجيل  09442, 194:ب.صكفر يوبا  ، /اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 365 -26110 irbid/kafar yoba  ليغعنوان التب كفر يوبا/اربد 09442 -194ب .ص  

Trademark 166917 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499641 الصنف 
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snowipes 
 سنو وايبس 

  
 
 

Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

moisturized baby wipes,wet wipes,perfumed wet wipes مناديل االطفال الرطبةKالمناديل المبللةKالمناديل المبللة والمعطرة 

Date of 21/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

eaaN tpac lppA: Ejada Industrial Co اسم طالب التسجيل م.م.شركة اجادة الصناعية ذ:  

lpc oapN ty     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address industrial city-sahab , P.O.Box: 626, 11822 عنوان طالب التسجيل  44900, 909:ب.المدينة الصناعية  ، ص/سحاب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 626 -11822 Sharif nasir bin 
jameel str 

شارع الشريف ناصر /الشميساني/عمان 44900 -909ب .ص 
 بن جميل 

ليغعنوان التب  

Trademark 167012 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491240 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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

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

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

eaaN tpac lppA: Technical company for the 
manufacture of medical 
supplies cosmetics 

:اسم طالب التسجيل الشركة الفنية لصناعة المستلزمات الطبية  مستحضرات التجميل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alqastal , P.O.Box: 35014, 11180  عنوان طالب التسجيل  44492, 14245:ب.القسطل  ، عمان  ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 35014 -11180 Amman -Alqastal   ليغعنوان التب القسطل  -عمان  44492 -14245ب .ص  

Trademark 167042 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491250 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

detergents منظفات 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

eaaN tpac lppA: abd alsalam frehat, 
dahoud zaben and 
mohamad zaben co 

:اسم طالب التسجيل شركة عبد السالم فريحات وداهود زبن ومحمد زبن  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company  نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address marka alshamaleih - abu al drdaa' st. near 
zaid & rami sahib factory, 11134 

قرب مصنع زيد ورامي  -ش ابو الدرداء  -ماركا الشمالية 
 44415, الصاحب

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  -11134 marka alshamaleih - abu al drdaa' 
st. near zaid & rami sahib factory 

قرب مصنع زيد  -ش ابو الدرداء  -ماركا الشمالية  44415 - 
 ورامي الصاحب

ليغعنوان التب  

Trademark 167052 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491240 الصنف 
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 C-LAND 

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

cosmatics , detergents   منظفات , مستحضرات تجميل 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

eaaN tpac lppA: Ahmad yousef mahmoud 
samara  

:اسم طالب التسجيل احمد يوسف محمود سماره   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -down town , P.O.Box: 55, 11636  عنوان طالب التسجيل  44919, 44:ب.مدينة التجمعات الصناعية   ، ص/ سحاب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 55 -11636 Sahab   ليغعنوان التب مدينة التجمعات الصناعية / سحاب  44919 -44ب .ص  

Trademark 166902 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499620 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cosmetics; Personal care products, namely, perfume, 
fragrances, bath beads, bath flakes, bath oil, bath gels, bath 
salts, bath foam, non-medicated skin care preparation in the 
nature of body mist, body oil, body lotion, body scrub, body 
soap, body wash, bubble bath, body cream, face cream, face 
soap, skin creams, skin soap, scented oils, non-medicated foot 
soaks, fragrant body splash, fragrant body mist, lotions, hand 
lotion, face lotion, shaving lotion, aftershave lotion, lip balm, lip 
gloss, hair lotions, hair gels, hair oils, nail polish, body powder, 
shower cream, shower gel, hand soap, hand-sanitizing 
preparations, non-medicated skin cleaners; after sun lotions, 
after sun creams, sun screen; potpourri, incense, sachets; room 
fragrances. 

مستحضرات تجميل، منتجات عناية شخصية وتحديًدا العطور والروائح وخرزات االستحمام 
ستحمام ورقاقات االستحمام وزيت االستحمام وهالم االستحمام وملح االستحمام ورغوة اال

ومستحضر عناية بالبشرة غير دوائي في صورة رذاذ للجسم زيت للجسم سائل للجسم 
مستحضر تنظيف للجسم صابون للجسم غسول للجسم حمام فقاعات كريم للجسم كريم للوجه 

صابون للوجه كريم للبشرة صابون للجلد زيوت معطرة مستحضرات نقع للقدم غير دوائية 
اذ معطر للجسم مستحضرات سائلة مستحضر سائل لليد مستحضر رش معطر للجسم رذ

مستحضر سائل للوجه مستحضر سائل للحالقة مستحضر سائل لما بعد الحالقة بلسم للشفاة 
ملمع للشفاة مستحضرات سائلة للشعر هالمات للشعر زيوت للشعر طالء لألظافر مسحوق 

ة لليد منظفات بشرة غير للجسم كريم استحمام هالم استحمام صابون لليد مستحضرات مطهر
دوائية مستحضرات سائلة مقاومة للشمس كريمات مقاومة للشمس، مستحضرات وقاية من 

 الشمس عطور ممزوجة بخور بياضات، عطور للغرفة

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88269865 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99096994: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166972 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499610 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

shoe polish , shoe cream shining preparations for shoes , shoe 
WaX  -  Prepartion for sanitary and washing use, Soap , laundry 
detergent Cosmetics , toothpaste  
 

الصق لالحذية مستحضرات تلميع األحذية ، شمع األحذية ، ) ملمع لالحذية ، كريم  
مطهرات للغسيل مستحضرات التجميل ،  مستحضرات التنظيف و الغسيل ، الصابون ، 

 . معجون األسنان 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Fahmawi Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة فحماوي التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , downtown, petra street , 
P.O.Box: 6524, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 9405:ب.وسط البلد ، شارع البتراء  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6524 -11118 amman   ليغعنوان التب وسط البلد  44449 -9405ب .ص  

Trademark 167023 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491201 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

cosmetics -perfumes  عطور -مستحضرات تجميل 

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Hazem Ali Abdel Majeed 
Marian  

:اسم طالب التسجيل حازم علي عبد المجيد مريان   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jerash -king abdullah street, P.O.Box: 696, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 969:ب.ش الملك عبد هللا  ، ص-جرش 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 696 -11118 jerash -king abdullah 
street 

ليغعنوان التب ش الملك عبد هللا-جرش  44449 -969ب .ص   

Trademark 166978 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499619 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Body care products, beauty and Skin care products, non 
medicated cosmetics; cleaning products. 

والعناية بالبشرة ومستحضرات ( العناية بالجمال)منتجات العناية بالجسم ومنتجات التجميل 
 .التجميل غير الطبية، منتجات التنظيف

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: Majid Al Futtaim Retail 
LLC 

:التسجيلاسم طالب  .م.م.ذ .ماجد الفطيم ريتيل ش  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.BOX 91100 Dubai, UAE عنوان طالب التسجيل  العربية المتحدةدبي، االمارات  64422ب . ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب  .، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167161 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 491494 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

cosmetics ,soap   مواد تجميل ،الصابون 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

eaaN tpac lppA: Diala Al saber & Her 
Partner Co 

:اسم طالب التسجيل شركة دياال الصابر وشريكها   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 541338, 11937 عنوان طالب التسجيل  44611, 454119:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541338 -11937 Amman   ليغعنوان التب عمان  44611 -454119ب .ص  

Trademark 166925 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499604 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

cosmetics ,soap   مواد تجميل ،الصابون 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

eaaN tpac lppA: Diala Al saber & Her 
Partner Co 

:التسجيلاسم طالب  شركة دياال الصابر وشريكها   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 541338, 11937 عنوان طالب التسجيل  44611, 454119:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541338 -11937 Amman   ليغعنوان التب عمان  44611 -454119ب .ص  

Trademark 166924 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499605 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Bath salts; bath salts for cosmetic purposes, shampoo; baby 
shampoo, hair shampoos; Soap, creams; creams for the hair; 
aftershave lotions; baby lotion; bath lotion; beauty lotions; body 
lotion; cosmetic lotions. 

. أمالح االستحمام ألغر اض التجميل ؛ شامبو؛ شامبو اطفال؛ شامبو الشعرامالح االستحمام؛ 
صابون؛ الكريمات؛ كريمات للشعر ؛ مرطب بعد الحالقة؛ لوشن أطفال؛ لوشن الحمام ؛ لوشن 

 .الجمال ؛ مرطب جسم؛ لوشن تجميلي 

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: FAYEZ AL QAWASMI AND 
PARTEND CO. 

:اسم طالب التسجيل شركه فايز القواسمي وشريكته  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Naour, Salam St. Jordan, 
AMMAN, P.O.Box: 597, 11732 

, 461:ب.عمان ، ناعور شارع السالم االردن ، عمان  ، ص
44110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 597 -11732 Amman, Naour, 
Salam St. Jordan 

ليغعنوان التب عمان ، ناعور شارع السالم االردن 44110 -461ب .ص   

Trademark 166857 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499941 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

chemical cleaners (shampoo, dishwashing liquid, liquid soap, 
glass cleaner, bathroom cleaner gel , floor cleaner gel hair gel, 
fabric softener , toothpaste, shaving paste ,washing powder, 
deodorant cleaner, palace formulas (whitening) 

، جل منظف  الشامبو، سائل الجلي، الصابون السائل، منظف الزجاج) المنظفات الكيماويه 
الحمامات ، جل منظف االرضيات دل الشعر، منعمات االقمشه، معجون االسنان ، معجون 

 (تبيض اللون )الحالقه، مسحوق الغسيل، منظف مزيل التكلسات، مستضرون القصر 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

eaaN tpac lppA: ALSAMMA  
ALMUHSMASA FOR 
DETERGENTS 
MANUFACTURING CO  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة السماء المشمسة لصناعة المنظفات ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address IRBID/MANU- ALHASAN CITY , Amman, 
P.O.Box: 20165, 11118 

, 02494:ب.مدينة الحسن الصناعية  ، عمان  ، ص -اربد 
44449 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20165 -11118 IRBID/MANU- 
ALHASAN CITY  

ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  -اربد  44449 -02494ب .ص   

Trademark 166975 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

bleaching preparations (laundry)  (لغسيل المالبس )مستحضرات قصر االقمشة 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  30/09/2019  

eaaN tpac lppA: ALSAMMA  
ALMUHSMASA FOR 
DETERGENTS 
MANUFACTURING CO  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة السماء المشمسة لصناعة المنظفات ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address IRBID/MANU- ALHASAN CITY , Amman, 
P.O.Box: 20165, 11118 

, 02494:ب.مدينة الحسن الصناعية  ، عمان  ، ص -اربد 
44449 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20165 -11118 IRBID/MANU- 
ALHASAN CITY  

ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  -اربد  44449 -02494ب .ص   

Trademark 166976 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499619 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

COSMETICS  مواد تجميل 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA: Maysour Ali Yaqoup 
Zahran  

:اسم طالب التسجيل ميسور علي يعقوب زهران   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - alqwesmeh , P.O.Box: 520557, 
11134 

 عنوان طالب التسجيل  44415, 402441:ب.القويسمة   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 520557 -11134 amman - 
alqwesmeh  

ليغعنوان التب القويسمة  -عمان  44415 -402441ب .ص   

Trademark 166932 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499610 الصنف 
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   eOPUTEP OTEel  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

floors perfumery , bleaching preparation & other substances for 
laundry use , cleaning , polishing scouring & abrasive 
preparations , Soaps , hair lotion , floors gel , hair shampoo , 
shower gel , perfumery , essential oils , air fragrancing 
preparations cosmetics , liquid detergents , dentifrices 

ومستحضرات التبييض وغيرها من العود االستعماالت الغيل من اجل معطر ارضيات ، 
ومستحضرات التنظيف والتلميع والصق والكنغ والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي ، جل 
ارضيات ، شامبو حمام ، شامبو شعر ، العطور والزيوت العطريه ، مستحضرات تطير الجو ، 

 ظيف األسنانمستحضرات التجميل ، منظفات سائلة ، مستحضرات تن

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: Bait Alshaarq for 
Fragrences   

:اسم طالب التسجيل شركة بيت الشرق للعطور   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -down town, P.O.Box: 688, 11910  عنوان طالب التسجيل  44642, 999:ب.وسط البلد   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 688 -11910 amman -down town  ليغعنوان التب وسط البلد -عمان  44642 -999ب .ص  

Trademark 166928 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499609 الصنف 
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   eOPUTEP Eel     
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

floors perfumery , bleaching preparation & other substances for 
laundry use , cleaning , polishing scouring & abrasive 
preparations , Soaps , hair lotion , floors gel , hair shampoo , 
shower gel , perfumery , essential oils , air fragrancing 
preparations cosmetics , liquid detergents , dentifrices 

معطر ارضيات ، ومستحضرات التبييض وغيرها من العود االستعماالت الغيل  من اجل
ومستحضرات التنظيف والتلميع والصق والكنغ والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي ، جل 
ارضيات ، شامبو حمام ، شامبو شعر ، العطور والزيوت العطريه ، مستحضرات تطير الجو ، 

 ة ، مستحضرات تنظيف األسنانمستحضرات التجميل ، منظفات سائل

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: Bait Alshaarq for 
Fragrences   

:اسم طالب التسجيل شركة بيت الشرق للعطور   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -down town, P.O.Box: 688, 11910  عنوان طالب التسجيل  44642, 999:ب.وسط البلد   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 688 -11910 amman -down town  ليغعنوان التب وسط البلد -عمان  44642 -999ب .ص  

Trademark 166929 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499606 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

artificial nails ,nail adhensive, glue for nails artificial,   الصق اظافر اصطناعيه, طالء اظافر , اظافر اصطناعيه 

Date of 24/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2019  

eaaN tpac lppA: AL KURDI & SALEH CO    اسم طالب التسجيل شركة الكردي وصالح:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN --MARJ AL HAMAM INFRONT OF 
THE ISLAMIC BANK , P.O.Box: 104, 11710 

, 425:ب.مقابل البنك االسالمي   ، ص-مرج الحمام -عمان 
44142 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 104 -11710 AMMAN --MARJ AL 
HAMAM INFRONT OF THE ISLAMIC BANK  

مقابل البنك -مرج الحمام -عمان  44142 -425ب .ص 
 االسالمي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166939 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 499616 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

anthracite, charcoal (fuel), coal, coal briquettes, coal dust (fuel), 
coke 

 فحم الكوك,(وقود)تراب الفحم,قوالب فحم,وفحم(وقود)فحم,انثراسايتفحم 

Date of 20/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  20/02/2019  

eaaN tpac lppA: Ziad Mohamed Nemer 
Hussein 

:اسم طالب التسجيل زياد محمد نمر حسين  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/7th ciricle- zahran building, 
P.O.Box: 17516, 11195 

, 41449:ب.الدوار السابع بناية زهران بالزا  ، ص/عمان
44464 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

amman/7th ciricle- zahran building, 
P.O.Box: 17516, 11195 

الدوار السابع بناية زهران /عمان 44464 -41449ب .ص
 بالزاا

ليغعنوان التب  

Trademark 166895 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 499964 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Candles شموع 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249863 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056991: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425 رقم

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166970 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 499612 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Oils, greases , lubricants الزيوت ، الشحوم ، المزلقات 

Special condition:  Claiming grey, white, black, magenta colors الرمادي ، االبيض ، االسود ، االحمر الضارب : العالمة  محددة بااللوان : اشتراطات خاصة
 الرمانيالى 

Date of 01/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

eaaN tpac lppA: ALJUNDI BROTHERS 
COMPANY 

:اسم طالب التسجيل اخوان الجندي  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tabrbour, Above Al Howarri market, 
P.O.Box 915, Amman- Jordan 11947,  

 -، عمان 644. ب.طبربور ، فوق اسواق الحواري ، ص
 ،   44651االردن 

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167081 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 491294 الصنف 
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   Om a  nopA  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electrical energy الطاقة الكهربائية. 

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 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 مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . مكة، ص، شارع 425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167124 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 491405 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

industrial oils and greases lubricant lubricants dust absorbng 
composititons fuels (including motor spirit )) and illuminants 
candles and wicks for lighting 

بما في ذلك وقود )زيوت وشحوم صناعية مزلقات مركبات امتصاص وترطيب الغبار وقود 
 مواد مضاءة شموع وفتائل لالضاءه ( المحركات 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

eaaN tpac lppA : ABRO Industries,Inc   اسم طالب التسجيل إنك  ,آبرو ايندستريز:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3580 Blackthorn Court,South 
Bend,Indiana46628, USA 

الواليات , 59909ان, ساوث بند, بالك ثورن كورت 1492
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.BOX 928413-11190 Amman al tal str/al 
quds complex 

مجمع /ش وصفي التل /عمان 44462-609541.ص ب 
 القدس

ليغعنوان التب  

Trademark 166914 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 499645 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

coal فحم 

 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  25/08/2019  

eaaN tpac lppA: AL- dayaghem for trading 
agencies 

:اسم طالب التسجيل شركة الضياغم للوكاالت التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman- ALBayader - AL  Rawnaq District 
- st. alnasea, P.O.Box: 144293, 11814 

الناصية   ، .ش -حي الرونق  -البيادر  -عمان
 44945, 455061:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 144293 -11814 Amman- 
ALBayader - AL  Rawnaq District - st. 
alnasea 

 -حي الرونق  -البيادر  -عمان 44945 -455061ب .ص 
 الناصية .ش

ليغعنوان التب  

Trademark 167072 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 491210 الصنف 
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        Eotp taamA موكا سيف    
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pesticides and veterinary preparations   المبيدات الحشرية والمستحضرات البيطرية 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

eaaN tpac lppA: Advanced Agrochemicals 
and Veterinary Product 
Industrial Co  

:التسجيلاسم طالب  الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Sahab - Industrial Estate , 
P.O.Box: 294, 11512 

 عنوان طالب التسجيل  44440, 065:ب.المدينه الصناعية   ، ص -سحاب  -االردن 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 294 -11512 Jordan - Sahab - 
Industrial Estate  

ليغعنوان التب المدينه الصناعية  -سحاب  -االردن  44440 -065ب .ص   

Trademark 166899 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  499966 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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. 

( الغايات)المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، المستحضرات الصحية لألغراض 
ية األطفال، مكمالت الطبية، أغذية الحمية والمواد المعدة لالستخدام الطبي أو البيطري وأغذ

الحمية الغذائية للبشر والحيوانات، لصقات الجروح ومواد للتضميد، مواد حشو األسنان 
وشمع األسنان، المطهرات، المستحضرات إلبادة الحشرات و الطفيليات الضارة، مبيدات 

 .الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076849 
Claim Date: 04/02/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 219956: رقم االدعاء

 25/20/0246: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue color. مع المطالبة باللون االزرق: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167147 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491451 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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. 

( الغايات)المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، المستحضرات الصحية لألغراض 
الطبي أو البيطري وأغذية األطفال، مكمالت الطبية، أغذية الحمية والمواد المعدة لالستخدام 

الحمية الغذائية للبشر والحيوانات، لصقات الجروح ومواد للتضميد، مواد حشو األسنان 
وشمع األسنان، المطهرات، المستحضرات إلبادة الحشرات و الطفيليات الضارة، مبيدات 

 .الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 077108 
Claim Date: 07/03/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 211429: رقم االدعاء

 21/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 11/04/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167143 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491451 الصنف 
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 bNoh mAlC  كلوديهيرب  
Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pesticides and veterinary preparations  المبيدات الحشرية و المستحضرات البيطرية 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

eaaN tpac lppA: Advanced Agrochemicals 
And Veterinary prouduct 
industrial co  

:اسم طالب التسجيل الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Sahab - industrial Estate , 
P.O.Box: 294, 11512 

 عنوان طالب التسجيل  44440, 065:ب.المدينة الصناعية   ، ص -سحاب  -االردن 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 294 -11512 Jordan - Sahab - 
industrial Estate  

ليغعنوان التب المدينة الصناعية  -سحاب  -االردن  44440 -065ب .ص   

Trademark 166900 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499622 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chemico-pharmaceutical preparations; medicines for human 
purposes; biochemical pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations used for stimulating white blood cell production; 
pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 
ointments for pharmaceutical purposes; drugs for medical 
purposes; diagnostic preparations for medical purposes. 

المستحضرات الكيميائية الصيدلية؛ أدوية لألغراض اإلنسانية؛ المستحضرات الصيدالنية 
الكيمياوية الحيوية؛ المستحضرات الصيدلية المستخدمة لتحفيز إنتاج خاليا الدّم البيضاء؛ 

المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية؛ المستحضرات  المستحضرات الصيدالنية؛
البيولوجية لألغراض الطبية؛ مراهم لألغراض الصيدلية؛ األدوية لألغراض الطبية؛ 

 .المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

eaaN tpac lppA: GENERON (SHANGHAI) 
CORPORATION LTD. 

:اسم طالب التسجيل .كوربوريشن ال تي دي )شنغهاي(جينيرون  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SUITE 307, 1011 HA LEI ROAD, CHINA 
(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, 
SHANGHAI 201203, CHINA 

( شنغهاي)اتش ايه لي رود، الصين  4244, 121سيوت 
 ، الصين024021بايلوت فري تريد زون، شنغهاي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166840 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499952 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceuticals and dietetic materials for medical use and 
supplements for humans, specifically products for joints, 
digestion, circulation, slimming, coughing, cold, energy, 
memory, women's health, urinary tract, beauty of skin and hair. 

المستحضرات الصيدالنية ومواد واغذية الحمية معدة لالستعمال الطبي والمكمالت الغذائية 
للبشر وبالتحديد المنتجات المخصصة للمفاصل وعملية الهضم والدورة الدموية والتنحيف 

 .بولية وجمال البشرة والشعروالسعال والبرد والطاقة والذاكرة وصحة المرأة والمسالك ال

Special condition:  Claiming green, dark green, grey and black 
colors. 

 .مع المطالبة بااللوان االخضر واالخضر الغامق والرمادي واالسود: اشتراطات خاصة

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  11/06/2019  

eaaN tpac lppA: LABORATOIRES 
ARKOPHARMA 

:اسم طالب التسجيل البوراتوريز اركوفارما  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1ère Avenue 2709 M, LID de CARROS LE 
BROC, 06510 CARROS – FRANCE 

ام، ال آي دي دي كارووس لي بروك،  0126ايري أفنيو  4
 فرنسا -كارووس  29442

 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 مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167133 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491411 الصنف 
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  eLNTIEOPUO  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Dietary supplements and preparations for digestion. مكمالت ومستحضرات الحمية الغذائية للهضم. 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

eaaN tpac lppA: LABORATOIRES 
ARKOPHARMA 

:اسم طالب التسجيل البوراتوريز اركوفارما  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1ère Avenue 2709 M, LID de CARROS LE 
BROC, 06510 CARROS – FRANCE 

ام، ال آي دي دي كارووس لي بروك،  0126ايري أفنيو  4
 فرنسا -كارووس  29442

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167110 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491442 الصنف 
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  LeEELPlP  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations namely antibacterials for the 
treatment of leprosy and multi-resistant tuberculosis. 

المستحضرات الصيدالنية وتحديداً مضادات البكتيريا لعالج الجذام والسل المقاوم لألدوية 
 .المتعددة

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

eaaN tpac lppA: Novartis AG اسم طالب التسجيل نوفارتس ايه جي:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel- SWITZERLAND 5220 عنوان طالب التسجيل  سويسرا -بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 الحجازعمان، شارع مكة، أبراج  44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167146 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491459 الصنف 
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  LeEELPl  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations namely antibacterials for the 
treatment of leprosy and multi-resistant tuberculosis. 

مضادات البكتيريا لعالج الجذام والسل المقاوم لألدوية المستحضرات الصيدالنية وتحديداً 
 .المتعددة

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

eaaN tpac lppA: Novartis AG اسم طالب التسجيل نوفارتس ايه جي:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel- SWITZERLAND 5220 عنوان طالب التسجيل  سويسرا -بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167145 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491454 الصنف 
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  UPTES  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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 
الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية الحيوية؛ المستحضرات المضادة للفطريات؛ مضادات 

المخصصة للقلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات 
الصيدالنية المستنشقة لعالج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ 
مواد المستحضرات الصيدالنية المؤثرة في الجهاز العصبي المركزي؛ المستحضرات وال

الصيدالنية للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 
من أمراض واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد والجهاز العضلي 

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

من أمراض واضرابات العين وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطراب 
ضربات القلب وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من األمراض واالضطرابات 

حضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض الكلى المرتبطة بجهاز المناعة وعالجها؛ المست
وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من مرض السكري وعالجه؛ المستحضرات 

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

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في أمراض المسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية 
المستخدمة في عالج العيون؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألورام وعالجها؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أنواع الحساسية وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية 
ن أمراض العظم وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من األمراض التنفسية والربو م

 .وعالجها

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

eaaN tpac lppA: Novartis AG اسم طالب التسجيل نوفارتس ايه جي:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel- SWITZERLAND 5220 عنوان طالب التسجيل  سويسرا -بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167144 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491455 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for treating cataracts; 
pharmaceutical viscous preparations for treating cataracts 

اعتمام عدسة العين؛ المستحضرات الصيدالنية اللزجة لعالج المستحضرات الصيدالنية لعالج 
 اعتمام عدسة العين

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , تيلمانبارك سينتيفيك دو سارت 
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166948 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499659 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for treating cataracts; 
pharmaceutical viscous preparations for treating cataracts 

المستحضرات الصيدالنية اللزجة لعالج  المستحضرات الصيدالنية لعالج اعتمام عدسة العين؛
 اعتمام عدسة العين

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5نوازتيير ألي ديه , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167050 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491242 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for treating cataracts; 
pharmaceutical viscous preparations for treating cataracts 

الصيدالنية اللزجة لعالج المستحضرات الصيدالنية لعالج اعتمام عدسة العين؛ المستحضرات 
 اعتمام عدسة العين

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167055 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for treating cataracts; 
pharmaceutical viscous preparations for treating cataracts 

اللزجة لعالج المستحضرات الصيدالنية لعالج اعتمام عدسة العين؛ المستحضرات الصيدالنية 
 اعتمام عدسة العين

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167048 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  491259 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Medicines for Human Purposes; syrups for pharmaceutical 
purposes; medicated animal feed; amino acids for veterinary 
purposes; preparations for destroying noxious animals; dietetic 
foods adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; dietary supplements for animals; 
protein supplements for animals; amino acids for medical 
purposes; nutritional supplements. 

أدوية للغايات البشرية، شراب للغايات الصيدالنية، أغذية حيوانات عالجية، األحماض األمينية 
لألغراض البيطرية، مستحضرات للقضاء على الحيوانات الضارة، أغذية الحمية المعدة 

لالستخدام الطبي، المكمالت الغذائية للحيوانات، لألغراض الطبية، المواد الغذائية المعدة 
 مكمالت البروتين للحيوانات، األحماض األمينية للغابات الطبية، المكمالت الغذائية

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: Shandong Fufeng 
Fermentation Co., Ltd 

:اسم طالب التسجيل ليميتد .شاندونج فوفينج فيرمينتيشن كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address West Huaihai Road, Junan County, 
Shandong Province P. R. China 

بروفينس،  ويست هوايهاي روود، جونان كاونتي، شاندونج
 جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166962 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499690 الصنف 
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  PELPE  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chemical preparations and substances for medical purposes; 
reagents, kits and cartridges comprised primarily of reagents, 
beads, and oligonucleotide probes and primers for medical, 
clinical, medical laboratory or medical diagnostic use in 
connection with the isolation, purification, amplification, 
analysis, labeling and detection of nucleic acids 

المستحضرات والمواد الكيميائية للغايات الطبية، الكواشف وأطقم وخراطيش تتألف في األصل 
لالستخدام ( متعدد النيوكليوتيد)اوليفونيوكليوتيد   من الكواشف وحبيبات ومسابر وبادئات

الطبي والسريري والمختبرات الطبية أو التشخيص الطبي فيما يتعلق بعزل وتنقية وتضخيم 
 وتحليل تصنيف والكشف عن األحماض النووية

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: GenMark Diagnostics, Inc. اسم طالب التسجيل .جنمارك دياغنوستيكس، إنك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5964  La Place Court, Carlsbad, California 
92008 United States of America 

، 60229ال بالس كورت، كارلسباد، كاليفورنيا   4695
 الواليات المتحدة األميريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167116 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491449 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Ophthalmic preparations; Pharmaceutical products for 
ophthalmological use; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Topical ophthalmic anti-infective substances 
for the treatment of infections; Ocular pharmaceuticals; 
Pharmaceutical preparations for ocular or intraocular surgery; 
Pharmaceutical preparations for the prevention of ocular 
diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention of 
ocular disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of eye diseases and conditions. 

المستحضرات الخاصة بالعيون، المستضرات الصيدالنية الستخدام العيون، المستحضرات 
الصيدالنية لالستخدام في طب العيون، المواد الموضعية للعين المضادة للعدوى لعالج 

، المستحضرات الصيدالنية (البصرية)لصيدالنية الخاصة بالعيون االلتهابات، المستحضرات ا
لجراحة العين والبصرأو داخل العين، المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض العين 
والبصر، المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطرابات العين والبصر، المستحضرات 

 .الصيدالنية لعالج أمراض وحاالت العيون

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: SUN PHARMA GLOBAL 
FZE 

:اسم طالب التسجيل سن فارما جلوبال م م ح  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، منطقة  400125ب .، ص 51 -اكزيكيوتيف سويت واي
 سيف، الشارقة، االمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167094 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491265 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations for prevention and/or treatment of 
diseases; disorders related to osteoporosis, hormonal 
disorders, immunity adjustment, erectile dysfunction, seizures, 
leukemia, digestive diseases, oncology diseases, hypertension, 
neurology, psychiatric, gynecology, gastroenterology, 
dermatology, cancer, orthopedics, nephrology, infections, 
endocrinology, nausea, urology, neonatology, pediatrics and 
HIV; oral contraceptive pills; pharmaceuticals for the treatment 
and prevention of bone diseases; pharmaceuticals for the 
treatment and prevention of kidney diseases & disorders; 
dietary and nutritional supplements 

أو العالج من األمراض واالضطرابات المتعلقة بهشاشة /مستحضرات صيدالنية للوقاية  و
االنتصاب ( إختالل وظيفي)العظام واالضطرابات الهرمونية والتكيف المناعي و ضعف 

وأمراض الهضم وأمراض األورام وارتفاع ضغط الدم ( لوكيميا)الدم  والنوبات وسرطان 
وأمراض الجهاز الهضمي ( النسائية)وطب الجهاز العصبي والطب النفسي وأمراض النساء 

واألمراض الجلدية والسرطان وجراحة العظام وأمراض الكلى والعدوى والغدد الصماء 
ديثي الوالدة وطب األطفال وفيروس نقص والغثيان والنفسية وجراحة المسالك البولية وح

وحبوب منع الحمل عن طريق الفم ومستحضرات صيدالنية لعالج ( اإليدز)المناعة البشرية 
والوقاية من أمراض العظام ومستحضرات صيدالنية لعالج والوقاية من أمراض و اضطرابات 

 .الكلى، مكمالت الحمية الغذائية والتغذية

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Sun Pharmaceutical 
Industries Limited 

:اسم طالب التسجيل صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد  

lpc oapN ty     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sun House, Plot No. 201 B/1,  Western 
Express Highway,  Goregaon (E), Mumbai-
400 063, Maharashtra, India 

ويسترن اكسبرس هاي ، 4/بي 024صن هاوس، بلوت نمبر 
، ماهاراشترا، 522 291-،  مومباي (اي)واي، جورجاون 

 الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167131 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491414 الصنف 
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  LPlOTNEL  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pesticides, insecticides, parasiticides, fungicides, preparations 
for destroying vermin, none being for agricultural use; 
bactericides, disinfectants, deodorants (not for personal use), 
sanitary preparations, air freshening preparations, sanitary 
dressings, sanitary towels and sanitary tampons; first aid kits. 

ات والطفيليات و الفطريات ومستحضرات للقضاء مستحضرات المبيدات الحشرية والحشر
على الحيوانات الضارة وال شيء مما سبق لإلستخدام الزراعي، مبيدات البكتيريا و المطهرات 

والمستحضرات الصحية ومستحضرات معطر ( ليس لالستخدام الشخصي)و مزيالت العرق 
 .افات األوليةالجو وضمادات صحية وفوط صحية وسدادات قطنية صحية، أطقم اإلسع

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل:  

lpc oapN ty     : 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 

 41ريفير بانك ميدوز بيزنيس بارك، بالك ووتر، سيري جي يو
 بريطانيا العظمىإي بي،  6

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب  .، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167164 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491495 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of psychiatric and neurological disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and 
disease, dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome 
(LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease, 
insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, melancholy, 
OCD, Tourette’s syndrome, progressive supranuclear palsy 
(PSP), restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, nausea, 
cancer, migraine, pain, alcoholism and dependency; 
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes. 

المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات والمواد الطبية ؛ اللقاحات؛ المستحضرات 
الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض في الجهاز العصبي 

ها أو تعمل عليها ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد التي تعمل على المركزي أو التي تولد
الجهاز العصبي المركزي ؛ منشطات الجهاز العصبي المركزي؛  المستحضرات الصيدالنية 

والمواد الالزمة للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات النفسية والعصبية ؛ 
اية والعالج من التخريف ، واضطراب الزهايمر المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوق

ومرضه ، والدوخة ، والنوبات ، والسكتة الدماغية ، واالكتئاب ، وضعف اإلدراك ، 
واالضطرابات اإلدراكية واألمراض ، واضطرابات المزاج ، والذهن ، والقلق ، والالمباالة ، 

اضطراب هنتنغتون ومرضه ، والصرع ، متالزمة لينوكس غاستوت ، التصلب ، البورفيريا ، 
األرق ، اضطراب الشلل الرعاش ومرضه ، السقوط ، اضطرابات الحركة واألمراض ، خلل 
الحركة ، الوظائف الحركية الضعيفة أو الغائبة ، الرعاش ، انفصام الشخصية ، االضطراب 

فرط الثنائي القطب والمرض ، الهوس ، اضطراب ما بعد الصدمة ، اضطراب نقص االنتباه و
النشاط ،اضطراب ما بعد الصدمة، التهيج ، العدوان ، التوحد ، الكآبة ، الوسواس القهري ، 
متالزمة توريت ، الشلل التقدمي فوق النووي ، األرق ، آكاتيسيا ، التعب ، النعاس ، الغثيان 

، السرطان ، الصداع النصفي ، األلم ، إدمان الكحول واإلدمان ؛ االستعدادات والمواد  
 .والكواشف والعوامل لألغراض الطبية والتشخيص

Special Condititions: the mark is indicated in pink ,orange,gray 
and white  

 العالمة محددة بااللوان الوردي والبرتقالي والرمادي واالبيض. شروط خاصة

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: H Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark  عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك 0422،  6اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب  
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166881 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499994 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of psychiatric and neurological disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and 
disease, dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome 
(LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease, 
insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, melancholy, 
OCD, Tourette’s syndrome, progressive supranuclear palsy 
(PSP), restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, nausea, 
cancer, migraine, pain, alcoholism and dependency; 
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes. 

حضرات الصيدالنية والمستحضرات والمواد الطبية ؛ اللقاحات؛ المستحضرات المست
الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض في الجهاز العصبي 
المركزي أو التي تولدها أو تعمل عليها ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد التي تعمل على 

منشطات الجهاز العصبي المركزي؛  المستحضرات الصيدالنية  الجهاز العصبي المركزي ؛
والمواد الالزمة للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات النفسية والعصبية ؛ 

المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من التخريف ، واضطراب الزهايمر 
ة ، واالكتئاب ، وضعف اإلدراك ، ومرضه ، والدوخة ، والنوبات ، والسكتة الدماغي

واالضطرابات اإلدراكية واألمراض ، واضطرابات المزاج ، والذهن ، والقلق ، والالمباالة ، 
والصرع ، متالزمة لينوكس غاستوت ، التصلب ، البورفيريا ، اضطراب هنتنغتون ومرضه ، 

األمراض ، خلل األرق ، اضطراب الشلل الرعاش ومرضه ، السقوط ، اضطرابات الحركة و
الحركة ، الوظائف الحركية الضعيفة أو الغائبة ، الرعاش ، انفصام الشخصية ، االضطراب 

الثنائي القطب والمرض ، الهوس ، اضطراب ما بعد الصدمة ، اضطراب نقص االنتباه وفرط 
، النشاط ،اضطراب ما بعد الصدمة، التهيج ، العدوان ، التوحد ، الكآبة ، الوسواس القهري 

متالزمة توريت ، الشلل التقدمي فوق النووي ، األرق ، آكاتيسيا ، التعب ، النعاس ، الغثيان 
، السرطان ، الصداع النصفي ، األلم ، إدمان الكحول واإلدمان ؛ االستعدادات والمواد  

 .والكواشف والعوامل لألغراض الطبية والتشخيص

Special Condititions: the mark is indicated in,orange,blue and 
white 

 واالبيض زرقالعالمة محددة بااللوان البرتقالي واال. شروط خاصة

Date of 29/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: H Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address    ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark  عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك 0422،  6اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

  -   P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب 
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166915 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 
vaccines; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances acting on the 
central nervous system; central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of psychiatric and neurological disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and 
disease, dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome 
(LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease, 
insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, melancholy, 
OCD, Tourette’s syndrome, progressive supranuclear palsy 
(PSP), restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, nausea, 
cancer, migraine, pain, alcoholism and dependency; 
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes. 
 

المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات والمواد الطبية ؛ اللقاحات؛  
لالزمة للوقاية والعالج من االضطرابات واألمراض في المستحضرات الصيدالنية والمواد ا

الجهاز العصبي المركزي أو التي تولدها أو تعمل عليها ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد 
التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي ؛ منشطات الجهاز العصبي المركزي؛  

ن األمراض واالضطرابات المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج م
النفسية والعصبية ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من التخريف ، 
واضطراب الزهايمر ومرضه ، والدوخة ، والنوبات ، والسكتة الدماغية ، واالكتئاب ، وضعف 

هن ، والقلق ، اإلدراك ، واالضطرابات اإلدراكية واألمراض ، واضطرابات المزاج ، والذ
والالمباالة ، والصرع ، متالزمة لينوكس غاستوت ، التصلب ، البورفيريا ، اضطراب 

هنتنغتون ومرضه ، األرق ، اضطراب الشلل الرعاش ومرضه ، السقوط ، اضطرابات الحركة 
واألمراض ، خلل الحركة ، الوظائف الحركية الضعيفة أو الغائبة ، الرعاش ، انفصام 

الضطراب الثنائي القطب والمرض ، الهوس ، اضطراب ما بعد الصدمة ، الشخصية ، ا
اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط ،اضطراب ما بعد الصدمة، التهيج ، العدوان ، التوحد ، 

الكآبة ، الوسواس القهري ، متالزمة توريت ، الشلل التقدمي فوق النووي ، األرق ، آكاتيسيا 
ن ، السرطان ، الصداع النصفي ، األلم ، إدمان الكحول واإلدمان ؛ ، التعب ، النعاس ، الغثيا

 .االستعدادات والمواد  والكواشف والعوامل لألغراض الطبية والتشخيص

Special Condititions: the mark is indicated by light green  
blue,gray,orange, and white 

 والرمادي , والبرتقالياالخضر الفاتح واالزرق الغامق  العالمة محددة بااللوان. شروط خاصة
 واالبيض

 

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: H Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark  عنوان طالب التسجيل  .الدنمارك فالبي ، 0422،  6اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

    P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب    
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166880 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499992 الصنف 



59 

 

 

   ATlNUPLe  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services Pharmaceuticals and medical preparations and 
substances;  vaccines treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the Central nervous system;  
pharmaceutical preparations and substances acting on the 
central nervous system;  Central nervous system stimulants;  
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of psychiatric and neurological disorders and 
diseases;  pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of dementia, Alzheimer's disorder and 
disease, dizziness, Seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment preparations and substances for the prevention and 
pharmaceutica, cognitive disorders and diseases, mood 
disorders, psychosis, anxiety  apathy, epilepsy;  pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment 
of Lennox - Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington 's disorder and disease, insomnia, Parkinson' 
disorder and disease, falls, movement disorders and diseases, 
dyskinesia, poor or absent  motor functions, tremor, 
schizophrenia, bipolar disorder and disease, mania, ADHD, 
PTSD, agitation, aggression, autism, melancholy, 0CD, Tourette 
's syndrome, progressive supranuclear palsy (PSP);  
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, migraine pain, alcoholism and dependency;  
preparations, substances, reagents and agents for diagnostic 
and medical purposes. 

مواد ومستحضرات دوائية وطبية ، وتطعيمات ، ومواد ومستحضرات دوائية لمنع األمراض 
واإلعاقات ومعالجاتها ، التي يتعرض لها الجهاز العصبي المركزي بوجه عام ، ومستحضرات 

، ومنشطات للجهاز العصبي المركزي ؛ ومواد عالجية لعالج الجهاز العصبي المركزي 
المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات 

النفسية والعصبية ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من الخرف 
الدماغية ، االكتئاب ، واضطراب الزهايمر والمرض ، والدوخة ، والنوبات التشنجية ؛ السكتة 

ضعف اإلدراك ، اضطرابات وأمراض اإلدراك ، اضطرابات المزاج ، الهوس ، القلق ، 
الالمباالة ، الصرع ؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة للوقاية والعالج من متالزمة 

) ، لينوكس ؛ تصلب األنسجة ، البورفيريا ، اضطراب هنتنغتون واألمراض المصاحبة له 
LOU  ) غاستو حاالت األرق ، اضطرابات باركنسون واألمراض المصاحبة له ، حاالت

السقوط ، اضطرابات الحركة وأمراضها ، الخلل في الحركة ، ضعف أو غياب الوظائف 
الحركية ، الرجفة ، الفصام الشخصية ، االضطرابات ثنائية القطب وأمراضها ، الهوس ، 

) يز ، اضطرابات ما بعد الصدمة ، التحريض ، العدوانية ، اضطراب نقص االنتباه والترك
eIne  ) ، فرط النشاط لدى البالغين التوحد ، الكآبة ، اضطرابات الوسواس القهري

المستحضرات الصيدالنية والمواد الالزمة لمنع : متالزمة توريت ، الشلل التدريجي فوق 
جلوس ، التعب ، النعاس ، الغثيان ، النووي القدرة على ال(  EUE) األرق وعالجه ؛ عدم 

أمرات السرطان ، الصداع النصفي ، األآلم ، ادمان شرب الكحول واالعتماد على الغير ؛ 
االعمال التحضيرية ، والمؤثرات ، والعوامل المساعدة ، والمواد الكيماوية ألغراض 

 التشخيص واألغراض الطبية

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA201900918 
Claim Date: 11/04/2019 

 IN: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 024622649VA: رقم االدعاء

 44/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

eaaN tpac lppA: H Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark  عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك 0422،  6اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

    P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب 
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166841 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  499954 الصنف  



60 

 

 

  U acpN aسبتالين  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical products for Human use : drug used in diabetes  
 

 مستحضرات صيدالنية بشرية دواء للسكري

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

eaaN tpac lppA: Dar Al Dawa Development 
& Investment  

:اسم طالب التسجيل شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار المساهمة المحدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman Jordan, Amman, P.O.Box: 9364, 
11191 

شارع اسالم اباد حي السالم، تالع العلي االردن ، عمان  ،  45
 44464, 6195:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9364 -11191 Amman, Islam Abad 
St, Tla'a Al ali, Jordan 

شارع اسالم اباد حي السالم، , عمان 44464 -6195ب .ص 
 تالع العلي االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166862 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499990 الصنف 
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xoppZزوماكس    
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical product used as antibiotic to treat bacterial 
infections . 

 .طبي يستخدم كمضاد حيوي يستخدم لعالج االلتهابات البكتيري مستحضر 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: hikma pharmaceuticals   اسم طالب التسجيل شركة ادوية الحكمة:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , bayader wadi al-seer , saleem bin 
alharth st , P.O.Box: 182400, 11118 

عمان ، بيادر وادي السير ، شارع سليم بن الحارث     ، 
 44449, 490522:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182400 -11118 amman , bayader 
wadi al-seer , saleem bin alharth st  

شارع /وادي السيربيادر /عمان 44449 -490522ب .ص 
 سليم بن الحارث

ليغعنوان التب  

Trademark 167016 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491249 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals for the 
treatment of viral infections; pharmaceuticals for the treatment 
of cardiovascular disorders and conditions; pharmaceuticals for 
the treatment of respiratory disorders and conditions; 
pharmaceuticals for the treatment of fungal diseases and 
disorders; pharmaceuticals for the treatment of liver disease; 
pharmaceuticals for the treatment of HIV/AIDS and hepatitis; 
pharmaceuticals for the treatment of inflammatory diseases 
and disorders; pharmaceuticals for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for immunotherapy, including T 
Cell therapy. 

 مواد. دا مواد صيدالنية لمعالجة العدوى الفيروسيةمستحضرات صيدالنية تحدي 
 مواد صيدالنية لمعالجة. صيدالنية لمعالجة حاالت واضطرابات القلب واألوعية الدموية

 .مواد صيدالنية لمعالجة األمراض واالضطرابات الفطرية. حاالت واضطرابات التنفس
 جة فيروس نقص المناعةمواد صيدالنية لمعال. مواد صيدالنية لمعالجة أمراض الكبد

 مواد صيدالنية لمعالجة األمراض واالضطرابات. اإليدز والتهاب الكبد/البشرية
 مستحضرات صيدالنية للعالج المناعي بما. مواد صيدالنية لمعالجة السرطان. االلتهابية

 .في ذلك عالج بالخاليا التانية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88352036 
Claim Date: 22/03/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99140219: رقم االدعاء

 00/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

eaaN tpac lppA: Gilead Sciences, lnc.  اسم طالب التسجيل  .انك ,جيليد سيانسيز:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 333 Lakeside Drive, Foster City, California 
94404, USA, California 

,  655225كاليفورنيا , فوستر سيتي, درايفليكسايد  111
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 18055 -11195 Emmar towrs,9
th

 
circle,tower a,11 th floor  

برج -الدوار السادس-ابراج اعمار 44464 -49244ب .ص 
p, 44الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 166908 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499629 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Drugs food, supplement , herbal drugs (bactena as food   
supplement 

 .البكتيريا النافعة على شكل مكمالت غذائية)االدوية والمكمالت الغذائية واالدوية العشبية 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

eaaN tpac lppA: Pharmington 
pharmaceutical industrial 
corporation LLC  

:اسم طالب التسجيل شركة فارمنغتون للصناعات الدوائية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -hema street , P.O.Box: 627, 11947  عنوان طالب التسجيل  44651, 901:ب.ش الحمى   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 627 -11947 Amman -hema street   ليغعنوان التب ش الحمى -عمان  44651 -901ب .ص  

Trademark 166858 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499949 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical and medicinal product used to lowers blood 
Pressure by reducing peripheral vascular resistance via 
. antagonism against receptor for the pressor substance 
angiotensin Il as well as via its action upon the calcium channel 
in the vascular smooth muscle. Usually, used for treatment of 
hypertension. 

 مستحضر صيدالني يستخدم لخفض ضغط الدم عن طريق الحد من مقاومة األوعية الدموية
 تقبالت مادة ضاغطة أنجيوتنسين الثانيه وكذلك منالطرفية عن طريق الخصومة ضد مس

 تستخدم لعالج ارتفاع« عادة . خالل عملها على قناة الكالسيوم في العضالت الملساء الوعائية
 .ضغط الدم

Date of 23/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/10/2019  

eaaN tpac lppA: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

lpc oapN ty     : 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 

 0016م00الغربي طالبرج -ميناء المنامه التجاري-البحرين
 9, 02124:ب.، ص   5909شارع  4546مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17516 -11195 amman 7
th

 circle-
zahran building  

الدوار السابع بناية زهران /عمان 44464 -41449ب .ص 
 بالزاا

ليغعنوان التب  

Trademark 167009 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491226 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical and medicinal product used for treat 
depreession  

 مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم لعالج مرض االكتئاب 

 

Date of 23/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/10/2019  

eaaN tpac lppA: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

lpc oapN ty     : 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 

 0016م00البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
 9, 02124:ب.، ص   5909شارع  4546مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 17516 -11195 amman 7
th

 circle-
zahran building 

الدوار السابع بناية زهران /عمان 44464 -41449ب .ص 
 بالزاا

ليغعنوان التب  

Trademark 166839 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499916 الصنف 
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xaitaKكاتياكس     
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical and medicinal product indicated sole anesthetic 
agent for diagnostic and surgical procedures that do not require 
skeletal muscle relaxation used for short procedures but it can 
be used, with additional doses , for longer procedures.for the 
induction of anesthetic prior to the administration of other 
general anesthetic agents.to supplement low- potency agents, 
such as oxide 

 مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم كعامل مخدر وحيد لإلجراءات التشخيصية والجراحية
قصيرة ولكن يمكن  مناسبة إلجراءات.التي ال تتطلب استرخاء العضالت والهيكل العظمي

استخدامها ، مع جرعات إضافية ،إلجراءات أطول لتحريض التخدير قبل إدارة عوامل التخدير 
 .مثل أكسيد النيتروز. العامة األخرى، لدعم العوامل ذات الفعالية المنخفضة 

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

lpc oapN ty     : 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 

 0016م00البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
 9, 02124:ب.، ص   5909شارع  4546مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

الدوار السابع بناية زهران / عمان  44464 -41449ب .ص 
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167010 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491242 الصنف 
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EAl aoNميرينول    

   
 
 

Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

pharmaceutical and medicinal product indicated for the short-
term intravenous treatmrnt of patients with acute 
decompensated heart failure 

مستحضر صيدالني ودوائي يستخدم عن طريق الوريد للمدى القصير في عالج المرضى الذين 
 القلب الحاد يعانون من قصور

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Ms Pharma Ventures 
Holding WLL 

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

lpc oapN ty     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

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

 0016م00البرج الغربي ط-ميناء المنامه التجاري-البحرين
 9, 02124:ب.، ص   5909شارع  4546مبنى 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

الدوار السابع بناية زهران / عمان  44464 -41449ب .ص
 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167011 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 491244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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. 

 االستعدادات الصحية لألاغراض. المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية
 ء أغذية«الطبية ؛ أغذية الحمية والمواد المكيفة لالستخدام الطبي أو البيطري 

 مادة. اللصقات ومواد للضمادات. األطفال ؛ المكمالت الغذائية للبشر والحيوانات
 االستعدادات لتدمير الهوام ؛ مبيدات. شمع األسنان ؛ المطهراتإليقاف األسنان ؛ 

 الفطريات ومبيدات األعشاب.

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: CEDEM AG   اسم طالب التسجيل جي  .سيدم ايه:  

lpc oapN ty     : 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  سويسرا-زيورخ 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O BOX 841073-11181 Abduall gosheh 
st,Amman  

ليغعنوان التب عمان-هللا غوشة شارع عبد  44494-954211ص ب    

Trademark 166865 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499994 الصنف 
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   ETLOElP  
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceutical preparation and substances a cting on the 
central nervous system 

 المستحضرات الصيدالنية والمواد التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي 

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

eaaN tpac lppA: H . Lundbeak A/S  طالب التسجيلاسم  اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك  6، 0422اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب   
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166842 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499950 الصنف 
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    ULElOElP  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Pharmaceuticals and medical preparations and 
substances; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system. 

 المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات والمواد الطبية ؛
 الصيدالنية والمواد التي تعمل على الجهاز العصبيالمستحضرات 

 المركزي

Date of 07/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2019  

eaaN tpac lppA: H . Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك  6، 0422اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O Box 928413-11190 amman wasfi al 
tal str .alquds complex-fl.5 office 502 

مجمع /عمان شارع وصفي التل  44462-609541ص ب   
 (420)الطابق الخامس رقم ( 005)القدس رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166843 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 499951 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Baskets of common metals; metal hooks; decorative boxes 
made of non-precious metal; desktop statuary made of 
nonprecious metal; decorative hardware and fixtures made of 
metal, namely, pulls, knobs and handles; metal step stools 

سالل من المعادن الشائعة، خطاطيف معدنية، صناديق زينة مصنعة من معادن غير نفيسة، 
غير نفيسة، خردوات وتركيبات زينة مصنعة من تماثيل لسطح المكتب مصنعة من معادن 

 المعدن وتحديًدا البكرات والمقابض، كراسي بال ظهر مدرجة من المعدن

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249863 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056991: رقم االدعاء

 25/24/0246: االدعاءتاريخ 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

الواليات ، 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . شارع مكة، ص، 425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166965 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 499694 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Washing machine and their parts  الغساالت وقطع غيارها. 

Date of 15/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2019  

eaaN tpac lppA: Panasonic Corporation اسم طالب التسجيل شركة باناسونيك:  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501,  

 عنوان طالب التسجيل  ،   9424-414شي، أوساكا -، أوازا كادوما، كادوما4229

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167040 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 491252 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 s lrncam onceaportcelE;scEcenlaconacE;spiaEEcea machines; 
Glass- saciceaportcelE;sgmcmplen acpoem ornmccea

 lcnc ctlcE;  s lrncaplrtoecro portcelE acrtlpcro cermEncE;
scc  ceaportcelE;  sa  ceapc  rE cerlcE;scc  ceaccaE,  aonceaac

eae-  aoncea; Ercom cr pressure coupler; Water heaters [parts 
of machines]; Anti-friction  ilocceaE acportcelE; rtlEchl

ioerE acmm  lEE;sl rceaportcelE,  l lrnccr;slrtocaloi l
EsllmlcE;sc nceaceEno  oncaeE; mcnocercoscea devices, 

electrically operated; Whitewashing machines; Elevators [lifts]; 
s lctric hammers; Molding machines; Scale collectors for 

machine boilers;  taecncearlhcrlE accenlceo rapimEncae
leacelE; Ercom crnmcicelE;  sortcelE acpoem ornmccear cmE;

sortcelE acpoem ornmcceatcmmlcE;  termEncco caianE;
sortcelE acpoem ornmcing electric wire and cable;  srcEEacE,

l lrnccr;sgmcmplen acl lrncaecrcermEncE;smlrnor l leE
processing equipment; Harvesting machines; Aerating pumps 
for aquaria; slrtoectlr chlEnari llrlcE;sc iceaportcelE;
 occr cmmceaportcelE  acoecpo E; Salt extracting machine; 
Woodworking machines;  somlcpoiceaportcelE;sgmcmplen ac

poem ornmcceamomlcrcomlc;  sccencearE cerlcE;socecea
portcelE;sElceaportcelE;sortcelE ac pressing brick tea; 

Bread cutting machines; Beverage preparation portcees, 
electromechanical; Tobacco processing machines; Leather 
 mocceaportcelE;toEElmoconcaelgmcmplen;scmpE[mocnEa 

portcelE]; 3D printers; Shoe polishers, electric; Racket 
stringing machines; Vending portcelE; acenE acnoeilc

occrco n;scgmcrclE ervoir [parts of machines];  tcaeceaportcelE;
scrEr loEElpi ceaportcelE;seacohceaportcelE;  sannlcE'

stll E;sortcelE acmclEEceaionnlcErtcm; acrpoicea
machines; Machines for manufacturing enamel; Machines for 

poem ornmccea opmim iE;sann lE ealing machines; Briquette 
making  portcel; mcrlltncornacE,l lrnccr;soEtceaportcelE

[ omercE]; Labellers[machines]; 3D printing pens; Painting 
machines; Bicycle rEeopaE;soeE acpanacEoerleacelE;

smpmE actlonceaceEno  oncaeE; Taps [parts of machines, 
engines or motors]; Compressors for cl ccalconacE.  

هربائي؛ آالت الفسخ؛ آالت النقش؛ آالت الزجاج؛ معدات لتصنيع األسمدة؛ آالت الطالء الك
الكهروميكانيكية للصناعة الكيماوية؛ آالت الحفر؛ اسطوانات مطحنة الدرفلة؛ منصات  اآلالت 

؛ [أجزاء من اآلالت]غير العائمة؛ أداة الضغط الهيدروليكي؛ سخانات المياه  الحفر العائمة أو 
لآلالت؛ أشرطة الصقة للبكرات؛ آالت لحام كهربائية؛ كاسحات قابلة  تكاك محامل مضادة لالح

للستائر، تعمل بالكهرباء؛ تبييض اآلالت ؛ المصاعد  للشحن؛ أجهزة غربلة؛ أجهزة رسم 
النفخ؛ مقياس للغاليات؛ آالت إشعال األجهزة  ؛المطارق الكهربائية؛ آالت [المصاعد]الكهربائية 

لتصنيع مقاطع؛ آالت لتصنيع  اخلي؛ توربينات هيدروليكية؛ آالت لمحركات االحتراق الد
الكهربائية؛ مقصات  السوستة؛ الروبوتات الصناعية؛ آالت لتصنيع األسالك والكابالت 

مضخات  كهربائية؛ معدات للصناعة اإللكترونية؛ معدات تجهيز العدسات؛ آالت الحصاد؛ 
لية؛ آالت الحلب؛ آالت قص الشعر للحيوانات؛ التهوية ألحواض األسماك؛ مغذيات الماشية اآل

استخراج الملح؛ آالت النجارة؛ ماكينات صناعة الورق؛ معدات لتصنيع حفاضات الورق؛  آلة 
الطباعة؛ آالت رتق؛ آالت الصباغة؛ آالت لضغط الطوب؛ آالت تقطيع الخبز؛ آالت  اسطوانات 

غ؛ آالت التقشير الجلد؛ معدات فصل الغاز؛ كهروميكانيكية؛ آالت تصنيع التب إعداد المشروبات، 
طابعات ثالثية األبعاد؛ ملمعات أحذية، كهربائية؛ آالت التوتير؛  ؛ [أجزاء من اآلالت]براميل 

؛ آالت الكي؛ آالت [أجزاء من اآلالت]خزان للسائل  آالت البيع؛ مفاصل للطائرات الناقلة؛ 
طرقاقة البطارية؛ آالت صنع الحبل؛ آالت لضغ تجميع الدراجات؛ آالت الحفر؛ عجالت؛ آالت 

ختم الزجاجات؛ آالت فحم حجري؛  لتصنيع الطالء؛ آالت لتصنيع المصابيح الكهربائية؛ آالت 
؛ [اآلالت]الملصقات  ؛ [الغسيل]أجهزة إستخالص العصائر الكهربائية؛ الغساالت الكهربائية 

للمحركات؛  لدراجات؛ مراوح للموتورات و أقالم الطباعة ثالثية األبعاد؛ آالت الطالء؛ دينامو ا
؛ مكابس [أجزاء من اآلالت أو المحركات أو الموتورات]أجهزة مضخات التدفئة؛ صنابير 

  .الثالجات 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo,  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166894 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 499965 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Machines, machine tools, power-operated tools; Motors and 
 leacelE,ltrlmn ac oerhltcr lE; starters and cylinders for 
 panacEoerleacelEa oeEnEml,io  cceaE acilocceaE,
 ramm ceaE,antlcntoe ac oerhltcr lE,alocE,antlcntoe ac
land vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 

raehlEacE[portcelE],il nE acportcelE,iloccea s [parts of 
 portcelE],ilocceaE acncoeEpcEEcaeEto nE,il nE acpanacE
 oerleacelE,tErcom crraenca E acportcelE,panacEoer
engines, pulleys [parts of  machines], housings [parts of 

portcelE],ca  lcilocceaE,ncoeEpcEEcaeE acportcelE,
portcne wheels, valves [parts of machines], generators of 
 l lrnccrcnE,sortcelramm ceaoerncoeEpcEEcaerapmaelenE,
ltrlmn ac oerhltcr lE 

كان منها للمركبات  عدا ما )آالت وعدد آلية، األدوات التي تعمل بالطاقة ؛ محركات ومكائن 
بجميع انواعها، حلقات كريات المحامل،  ؛ مشغالت واسطوانات للمحركات والمكائن ( البرية

للمركبات البرية، مسننات ما عدا المستخدمة في المركبات  وصالت قارنة ما عدا المستخدمة 
، سيور [آالت]التروس ما عدا المستخدمة في المركبات البرية، ناقالت  البرية، صناديق 

والمكائن، مفاتيح  ، محامل ألعمدة نقل الحركة، سيور للمحركات [أجزاء آالت]لآلالت، محامل  
أجزاء ]، أوعية أو حاويات [أجزاء آالت]  ائن، بكرات تحكم هيدرولية لآلالت والمحركات والمك

، [أجزاء آالت]نقل حركة لآلالت، دواليب آلية، صمامات  ، محامل دحروجية، آليات [آالت
(.         عدا ما كان منها للمركبات البرية)قارنات آلية وعناصر نقل الحركة  مولدات الكهرباء، 

  

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: TL POWER 
TRANSMISSION, S.L. 

:اسم طالب التسجيل  .ال.تي ال باور ترانسماشون ، اس  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address CALLE GALICIA, N 7, 2, 1(PLACA CAL 
FONT)  00700ttD s s (s s ssRA )
ss tA.  

 29122( بالكا كال فونت)ايه  4،  0،  1كالي غاليسيا ، نمبر 
  .أسبانيا( برشلونة)إيغواالدا  

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166941 Class 7 7 العالمة التجارية رقم 499654 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Expansion tanks [parts of machines]; generators of electricity, 
alternators, dynamos; motors, motors, electric, other than for 
land vehicles; housings [parts of machines]; steam engine 
boilers; stators [parts of machines]; boiler tubes [parts of 
machines]; turbines, other than for land vehicles; brushes [parts 
of machines]. 

، مولدات الكهرباء ومولدات ودينامو، المحركات والمحركات [أجزاء من اآلالت]تمدد خزانات 
، مراجل المحركات [أجزاء من اآلالت]الكهربائية بخالف المركبات البرية، اوعية او حاويات 

، توربينات [أجزاء من اآلالت]؛ أنابيب المراجل [ أجزاء من اآلالت]البخارية، اجزاء ساكنة 
 [.أجزاء من اآلالت]خدمة المركبات البرية، فراشي بخالف المست

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2018752935 
Claim Date: 30/11/2018 

 LS: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 0249140614: رقم االدعاء

 12/44/0249: تاريخ االدعاء

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

:اسم طالب التسجيل )سفيل جروب جيه اس سي(ستوك كومباني سفيل جروب -جوينت  

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ul. Cherniakhovskogo, 61, Ekaterinburg, 
Sverdlovskaya Oblast, Russia (RU), 
620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 94شيرنباكوفسكوجو، . يو ال
 902242، (آر يو)اوبالست، روسيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167093 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 491261 الصنف 



76 

 

 

   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Machines and machine tools; motor (except for vehicles), 
machine coupling and transmission components (except for 
vehicles), huge agriculture implements; incubators for eggs. 

وادوات وصل الماكنات ( محركات المركباتباستثناء )الماكنات وادوات الماكنات والمحركات 
وآالت الزراعة الضخمة وآالت تفريخ ( باستثناء ما يستعمل للمركبات)بعضها ببعض والسيور 

 .الصيصان

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Hatem Abed Alrazzaq M. 
Al- Zou`be 

:اسم طالب التسجيل حاتم عبد الرزاق مفلح الزعبي  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Next to Arab Islamic Bank - Khelda- 
Amman - Jordan, P.O.Box: 142025, 11814 

االردن   –عمان  -بجانب البنك العربي االسالمي الدولي  -خلدا 
 44945, 450204:ب.، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166950 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 499642 الصنف 



77 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Handling machines, automatic [manipulators]; industrial robots; 
motors, electric, other than for land vehicles; engines, other 
than for land vehicles; belts for machines; machine wheelwork; 
bearings [parts of machines]; gear boxes, other than for land 
vehicles; machines and apparatus for cleaning, electric; dust 
removing installations for cleaning purposes. 

عي، محركات كهربائية صنا( روبوت)، انسان آلي [اجهزة مناولة]آالت شحن اتوماتيكية 
بخالف المستخدمة في المركبات البرية، مكائن بخالف المستخدمة في المركبات البرية، سيور 

، صناديق مسننات بخالف [اجزاء آالت]لآلالت، مجموعات التروس اآللية، محامل ( احزمة)
غبار لغايات المستخدمة في المركبات البرية، آالت واجهزة كهربائية للتنظيف، معدات ازالة ال

 .التنظيف

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: UBTECH ROBOTICS 
CORP LTD 

:اسم طالب التسجيل يوبيتيك روبوتيكس كورب ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 
Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 4سكستينث آند توينتي سكند فلور، بلوك سي 
شيويوان رود، نانشان ديستريكت، شنتشن،  4224. بارك، نو

 غواندونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167090 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 491262 الصنف 



78 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Handling machines, automatic [manipulators]; industrial robots; 
motors, electric, other than for land vehicles; engines, other 
than for land vehicles; belts for machines; machine wheelwork; 
bearings [parts of machines]; gear boxes, other than for land 
vehicles; machines and apparatus for cleaning, electric; dust 
removing installations for cleaning purposes. 

صناعي، محركات كهربائية ( روبوت)، انسان آلي [اجهزة مناولة]آالت شحن اتوماتيكية 
ة، سيور بخالف المستخدمة في المركبات البرية، مكائن بخالف المستخدمة في المركبات البري

، صناديق مسننات بخالف [اجزاء آالت]لآلالت، مجموعات التروس اآللية، محامل ( احزمة)
المستخدمة في المركبات البرية، آالت واجهزة كهربائية للتنظيف، معدات ازالة الغبار لغايات 

 .التنظيف

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: UBTECH ROBOTICS 
CORP LTD 

:اسم طالب التسجيل يوبيتيك روبوتيكس كورب ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA الطالبجنسية  الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 
Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 4توينتي سكند فلور، بلوك سي سكستينث آند 
شيويوان رود، نانشان ديستريكت، شنتشن،  4224. بارك، نو

 غواندونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167097 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 491261 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Parts of machines and engines, namely, pistons; piston 
segments for engines and machines; pistons for engine 
cylinders; pistons for engines; engine piston sleeves 

أجزاء المكائن واآلالت والمحركات والمعنى بها  المكابس؛ شرائح المكابس للمحركات 
والمكائن واآلالت؛ المكابس السطوانات المحركات؛ مكابس للمحركات؛ أكمام مكابس 

 المحركات

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

eaaN tpac lppA: Koneks Piston Gomlek 
Imalat Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

:اسم طالب التسجيل كونيكس بيستون جومليك ايماالت سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتى  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buyuk Kayacik Mahallesi, 3. Organize 
Sanayi Bolgesi, Tevfik Ziyaeddin Caddesi, 
No.5, Selcuklu - Konya / Turkey 

بولجيسى، اورجانيزى سانايى . 1بويوك كياجيك ماهاليسى، 
 تركيا/ كونيا  -، سيلشوكلو 4:تيففيك زيائدين جاديسى نو

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167062 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 491290 الصنف 



80 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Carpet washing machine - washing machines - dryers - mixers 
— Vacuum Cleaner - electric coffee grinders - fruit juices—food 
processor - dishwashers - kneading machines 

 -مطاحن  بن كهربائية  -مكانس  -خالطات  -نشافات  -غساالت  -ماكنة غسيل سجاد . 
 االآلأت العجن-جاليات صحون -محضرات طعام  -عصارة فواكة 

Date of 30/10/2019 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: Quality and quality for 
electronics 

:اسم طالب التسجيل شركة الجودة والنوعية لاللكترونيات  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Mwaqqar city industrial-section10, 
P.O.Box: 25, 11623 

 عنوان طالب التسجيل  44901, 04:ب.، ص  5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 25 -11623 Al Mwaqqar city 
industrial-section10 

ليغعنوان التب 5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية  44901 -04ب .ص   

Trademark 166986 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 499699 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Stropping instruments; Shovels [hand tools]; Garden tools, 
hand-operated;  teEncmplenEoernaa E acEiceeceaoecpo E;

 ocmaaeE ac cEtcea; occ clippers, electric; Screwdrivers, non-
electric; Pumps, hand-operated;  aiiEiechlE[Ero ml E];

 amElta riechlE;soaal rs; Table cutlery [knives,  aciEoer
EmaaeE];sec ltoer lE; oernaa E,toer-amlconlr.  

؛ أدوات الحدائق؛ تعمل باليد؛ أدوات و معدات لسلخ [أدوات يدوية]أدوات الشحذ؛ معاول 
مضخات رماح لصيد األسماك؛ كليبرز الشعر الكهربائية؛ مفكات غير كهربائية؛  الحيوانات؛ 

السكاكين واألشواك ]هواية؛ سكاكين منزلية؛ الخناجر؛ أدوات المائدة  تعمل باليد؛ سكاكين 
  .تعمل باليد ؛ مقابض سكين؛ أدوات [والمالعق

Priority claim:  Claim Country: CN 
Claim No.:  37406703  
Claim Date: 10/04/2019 

 bl: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
  11529121 : االدعاءرقم 

 42/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441 ب.صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166891 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 499964 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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

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

Disclaimer: The Registration of this mark does not give its 
owners the absolute right to use the word “ system ” and 
number “2000  ” if  they are not mentioned separately from the 
mark. 

"  tatcAp"إن تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة : التنازل
 .اذ ما وردت  بشكل منفصل عن العالمة "  0222"والرقم

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  1كوانتاماتيك هاوس،  
 بي بيه المملكة المتحدة1 42ئي

 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  44464 -642492ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 9

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167064 Class 8 8 العالمة التجاريةرقم  491295 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Tweezers; braiders [hand tools]; agricultural implements, hand-
operated; lasts [shoemakers' hand tools]; apparatus for 
tattooing; flat irons; electric or non-electric hair trimmers; 
cutting tools [hand tools]; scissors; edge tools [hand tools]; 
hand tools and implements [hand-operated]; tableware [knives, 
forks and spoons]; side arms, other than firearms; metal wire 
stretchers [hand tools]; hand-operated grease guns; 
screwdrivers, non-electric; spanners [hand tools]; hammers 
[hand tools]; wrenches [hand tools]; whetstones; kitchen 
mandolins; dressmakers' chalk sharpeners; fire irons; 
bludgeons; guns [hand tools]; hair-removing tweezers; scrapers 
for skis; ice axes; diving knives; palette knives 

، األدوات الزراعية التي تعمل بواسطة اليد، نهايات األحذية [أدوات يدوية]المالقيط، المجدالت 
، أجهزة الوشم، مكواة الثياب، أدوات تشذيب الشعر الكهربائية [أدوات يدوية لصناعة األحذية]

، [أدوات يدوية]، المقصات، أدوات الحواف [أدوات يدوية]القطع  أو غير الكهربائية، أدوات
، األسلحة [السكاكين والشوك والمالعق]، أدوات المائدة [تعمل باليد]أدوات يدوية وأدوات 

، بنادق الشحوم [أدوات يدوية]البيضاء فيما عدا األسلحة النارية، نقاالت األسالك الفلزية 
، [أدوات يدوية]، المطارق [أدوات يدوية]مفاتيح الربط . يةاليدوية، المفكات غير الكهربائ

، المشاحذ، مندولين المطبخ، مبراة طباشير الخياطة، أدوات [أدوات يدوية]مفاتيح الربط 
، مالقط إزالة الشعر، كاشطات للزالجات، [أدوات يدوية]إذكاء النيران، الهراوات، البنادق 

 (.لوحية)مسطحة معاول الجليد، سكاكين الغوص، وسكاكين 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA : KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO trading 
also as KOBE STEEL, 
LTD. 

:اسم طالب التسجيل كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل، ليمتد  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

 -كو، كوب  -تشوم، تشيو  - 0كايجاندوري  -، واكينوهاما 0-5
 ، اليابان944 -9494شي، هيوجو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167113 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 491441 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

RAZOR BLADES AND DISPOSABLE RASORS   شفرات وماكينات حالقة 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: fahmawi trading company   اسم طالب التسجيل شركة فحماوي التجارية:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , downtown, petra street , 
P.O.Box: 6524, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 9405:ب.وسط البلد ، شارع البتراء  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6524 -11118 amman   ليغعنوان التب وسط البلد  44449 -9405ب .ص  

Trademark 167024 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 491205 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

electrical hair straightening machine , hair curler machine , hair 
remover machine . 

 ر عجهاز ازالة الش, جهاز لف للشعر, جهاز تمليس الشعر 

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

eaaN tpac lppA: AL KURDI & SALEH CO    اسم طالب التسجيل شركة الكردي وصالح:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN --MARJ AL HAMAM INFRONT OF 
THE ISLAMIC BANK , P.O.Box: 104, 11710 

, 425:ب.مقابل البنك االسالمي   ، ص-مرج الحمام -عمان 
44142 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 104 -11710 AMMAN --MARJ AL 
HAMAM INFRONT OF THE ISLAMIC BANK  

مقابل البنك -مرج الحمام -عمان  44142 -425ب .ص 
 االسالمي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166943 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 499651 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Garden tools [hand-operated],  Frames for handsaws,Wrenches 
[hand tools],  Hand tools, hand-operated,screwdrivers, non-
electric,  Pliers,Irons [non-electric hand tools],  Cutting tools 
[hand tools],Scissors,  Hammers [hand tools]  

، عدد يدوية (عدد يدوية)ناشير اليدوية،مفاتيح ربط ، إطارات للم(تدار باليد)ِعدد الحدائق  
، أدوات قطع (عدد يدوية غير كهربائية)غير كهربائية، زرديات،مكاوي  -تدار باليد،مفكات

 (عدد يدوية)،مقصات، مطارق (عدد يدوية)
 

Date of 15/10/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2019  

eaaN tpac lppA: Yiwu Hairong E-
Commerce Co., Ltd. 

:اسم طالب التسجيل .، ال تي دي.اي وه هارنج إي كوميرس سي أو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 1, Building 11, Third Area, Xiawan 
Village, Jiangdong  Street, Yiwu, Zhejiang. 

، المنطقة الثالثة، شاوان فيلج، شارع 44، بناية رقم 4قم 
 جيانج دونج، إي وه، جيجانج    

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841310 -11184 amman/ bikeen 
street 

ليغعنوان التب بكينشارع /عمان 44495 -954142ب .ص   

Trademark 166930 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 499612 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Scientific, research, navigation, surveying, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; recorded and 
downloadable media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving suits, 
divers’ masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and 
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for 
underwater swimming; fire-extinguishing apparatus. 

أجهزة وأدوات علمية وبحثية ومالحية والمساحية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
والسمعية المرئية والبصرية والتوزين والقياس وإرسال اإلشارات والكشفية واالختبارية 

اذ الحياة والتعليم، أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو والتفتيشية وإنق
تنظيم أو التحكم في توزيع أو استخدام الكهرباء، أجهزة وأدوات لتسجيل أو إرسال أو إعادة 

إنتاج أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات، الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل وبرمجيات 
تخزين وسائط فارغة رقمية أو تماثلية، آليات األجهزة التي تدار عن الحاسوب وتسجيل و

طريق القطع النقدية، آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة، أجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية 
للحاسوب، بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات األذن للغواصين ومشابك األنف 

وأجهزة التنفس للسباحة تحت الماء، أجهزة إطفاء  للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين
 .الحرائق

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076849 
Claim Date: 04/02/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 219956: رقم االدعاء

 25/20/0246: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue color. مع المطالبة باللون االزرق: اشتراطات خاصة. 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  غزالة للملكية الفكرية أبو 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167150 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491442 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 
Scientific, research, navigation, surveying, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; recorded and 
downloadable media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving suits, 
divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and 
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for 
underwater swimming; fire-extinguishing apparatus. 

ومالحية والمساحية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي  أجهزة وأدوات علمية وبحثية
والسمعية والمرئية والبصرية والتوزين والقياس وإرسال اإلشارات والكشفية واالختبارية 
والتفتيشية وإنقاذ الحياة والتعليم، أجهزة وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو 

هرباء، أجهزة وأدوات لتسجيل أو إرسال أو إعادة تنظيم أو التحكم في توزيع أو استخدام الك
إنتاج أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات، الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل وبرمجيات 

الحاسوب وتسجيل وتخزين وسائط فارغة رقمية أو تماثلية، آليات األجهزة التي تدار عن 
لحاسبة ، أجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية طريق القطع النقدية، آالت تسجيل النقد واآلالت ا

للحاسوب، بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات األذن للغواصين ومشابك األنف 
للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين وأجهزة التنفس للسباحة تحت الماء، أجهزة إطفاء 

 .الحرائق

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 077108 
Claim Date: 07/03/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 211429: رقم االدعاء

 21/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167140 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491452 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Capacitors; Flashing lights [luminous signals]; Flashlights 
[photography]; Fluorescent screens; Notice boards 
(Electronic—); Television apparatus 

، [للتصوير الفوتوغرافي]، أجهزة إضاءة وماضة [اشارات ضوئية]مكثفات، أضواء وماضة 
 شاشات فلورية، لوحات إعالنات إلكترونية، أجهزة تلفزيون

Special condition:  Claiming red color مع المطالبة باللون األحمر: اشتراطات خاصة 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

eaaN tpac lppA: El Araby Co. for Trading 
and Manufacturing 

:اسم طالب التسجيل شركة العربي للتجارة والصناعة  

lpc oapN ty     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12 Gawhar ElKaeed St., Algammalia, 
Cairo, Egypt 

 عنوان طالب التسجيل  شارع جوهر القائد، الجمالية، القاهرة، مصر 40

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167122 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491400 الصنف 



90 

 

 

  

 
Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

Computer apparatus; computer programmes (programs), 
recorded; computer programs, downloadable; computer 
operating programs; computer peripheral equipment; computer 
peripheral devices; computer software; monitors (computer 
hardware); computer monitors; computer keyboards; computer 
keypads; computer mouse; computer network adapters; 
computer network routers; computer network servers; computer 
network switches; notebook computers; electronic publications 
(downloadable); computer software programs; computer game 
software; portable computers; keyboards; headsets for use with 
computers; telephones; video phones; hands free kits for 
phones; cell phones; telephone sets; mobile 
telecommunications handsets; mobile telecommunications 
devices; mobile data receivers: tape recorders; audio amplifiers; 
headsets for telephones; wireless headsets for smartphones; 
anti-dust headsets; batteries; battery chargers; batteries and 
chargers for electronic cigarettes; batteries for cellular phones; 
battery chargers for cellular phones; battery chargers for 
electronic cigarettes; battery chargers for laptop computers; 
battery chargers for tablet computers; battery chargers for use 
with telephones; battery charging devices for motor vehicles; 
battery terminals; battery jars; vehicle batteries; power 
adapters; power adapters for computers; power cables; power 
connectors; light regulators (dimmers), electric; plugs, sockets 
and other contacts (electric connections); television antennas; 
television apparatus; television cameras; television decoders; 
television receivers [TV sets]; television transmitters; 
earphones; earphones for cellular telephones; ear pads for 
earphones; ear pads for eyeglass frames; ear pads for 
headphones; ear plugs for divers; printers for use with 
computers; ink cartridges, unfilled, for printers and 
photocopiers; 3D printing software for sculpting; 3D printing 
software for modelling; photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic); fax modem cards for computers; fax 
devices; measuring apparatus and instruments; gauges; 
electronic bulletin board apparatus; temperature indicators; 
meters; simulators for driving or control of vehicles; apparatus 
and instruments for controlling and monitoring unmanned 
vehicles; navigational instruments; satellite navigational 
apparatus; global positioning system (GPS) apparatus; 
radiotelegraphy sets; radio apparatus; radio receivers; radios; 
pressure gauges; dynamometers; thermometers, not for 
medical purposes; electric wires; silicon wafers; 
semiconductors; sensors for determining position; sensors for 
Internet of Things [IoT] enabled devices; sensors [measurement 
apparatus], other than for medical use; electric control 
apparatus; video monitors; remote control apparatus; 

، المسجلة؛ برامج الكمبيوتر، للتحميل؛ برامج (البرامج)جهاز كمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر 
الكمبيوتر؛ معدات الكمبيوتر الخارجية؛ أجهزة الكمبيوتر الخارجية؛ برامج الكمبيوتر؛  تشغيل 

؛ شاشات الكمبيوتر؛ لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ لوحات الكمبيوتر؛ (الكمبيوتر أجهزة )اشات الش
شبكة الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه شبكة الكمبيوتر؛ سيرفورات شبكة  فأرة الحاسوب؛ محوالت 

قابلة )أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ المنشورات اإللكترونية  الكمبيوتر؛ مفاتيح شبكة الكمبيوتر؛ 
الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ لوحات  ؛ برامج الكمبيوتر؛ برامج ألعاب (نزيلللت

الهواتف؛ هواتف فيديو؛ مجموعات  المفاتيح؛ سماعات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ 
االتصاالت المتنقلة؛ أجهزة  الثباتات للهواتف؛ هاتف خليوي؛ أجهزة الهاتف؛سماعات 

الصوت؛ سماعات  ستقبالت البيانات المتنقلة؛ مسجالت الشريط؛ مكبرات االتصاالت المتنقلة؛ م
للهواتف؛ سماعات السلكية للهواتف الذكية؛ سماعات مضادة للغبار؛ بطاريات؛شواحن 

بطارية؛ بطاريات وشواحن للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات للهواتف الخلوية؛ شواحن بطاريات  
سجائر اإللكترونية؛ شواحن بطارية ألجهزة الكمبيوتر الخلوية؛ شواحن بطارية لل للهواتف 

بطارية ألجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ شواحن بطاريات لالستخدام مع  المحمول؛ شواحن 
للسيارات؛ محطات البطارية؛ أسطوانات البطارية؛ بطاريات  الهواتف؛ أجهزة شحن البطاريات 

مبيوتر؛ اسالك الطاقة؛ موصالت الطاقة؛ ألجهزة الك السيارة؛ محوالت الطاقة؛ محوالت الطاقة 
التوصيالت )المقابس؛ مقابس االتصال  ، الكهربائية؛ (معتمات ضوء)منظمات الضوء 

التلفزيون؛ أجهزة فك التشفير  ؛ أنتينا التلفزيون؛ جهاز تلفزيون؛ كاميرات (الكهربائية
إرسال للتلفزيون؛  زة ؛ أجه[أجهزة التلفزيون]التلفزيونية؛ أجهزة االستقبال التلفزيونية 

األذن  سماعات األذن؛ سماعات للهواتف الخلوية؛ منصات األذن لسماعات األذن؛ منصات 
إلطارات النظارات؛ منصات األذن لسماعات الرأس؛ سدادات األذن للغواصين؛ طابعات 

مع أجهزة الكمبيوتر؛ خراطيش الحبر، شاغرة، للطابعات وآالت النسخ؛ برنامج  لالستخدام 
صور )للنحت؛ برنامج الطباعة ثالثية األبعاد للنمذجة؛ آالت تصوير  لطباعة ثالثية األبعاد ا

بطاقات مودم الفاكس ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة الفاكس؛  ؛ (فوتوغرافية، كهرباء، حرارية
لوحة اإلعالنات اإللكترونية؛ مؤشرات درجة  أجهزة وأدوات القياس؛ أجهزة القياس؛ جهاز 

في المركبات؛ أجهزة وأدوات  ؛ أجهزة محاكاة للقيادة أو التحكم (أداة قياس)متر الحرارة؛ 
المالحة الفضائية؛  للتحكم في المركبات غير المأهولة ومراقبتها؛ األدوات المالحية؛ أجهزة 

راديو؛  ؛ مجموعات اإلذاعة الراديوية؛ جهاز (جي بي إس)جهاز نظام تحديد المواقع العالمي 
راديو؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة قياس الضغط؛ مقاييس القوة؛ موازين الحرارة، مستقبالت ال

لألغراض الطبية؛ األسالك الكهربائية؛ رقائق السليكون؛ شبه الموصالت؛ مجسات  وليس 
، بخالف لالستخدام [أجهزة القياس]مجسات ألجهزة ممّكنة؛ أجهزة االستشعار  لتحديد الموقع؛ 

هربائي؛ شاشات الفيديو؛ جهاز التحكم عن بعد؛ المجسامات الك الطبي؛ جهاز التحكم 
مؤقتات الكترونية لكشف النطاقات؛ األجهزة  ؛ جهاز تسجيل الوقت؛ (الستيريوسكوب)

النظارات البصرية؛ نظارة طبية؛  البصرية؛ وسائط البيانات البصرية؛ األقراص الضوئية؛ 
الواقية؛ أقنعة الوجه  الرياضية  إطارات النظارات؛ دروع العين مكيفة خصيصا للخوذات

واإلشعاع  المكيفة خصيًصا للخوذات الرياضية الواقية؛ دروع واقية للحماية من الحوادث 
والنيران؛ نظارات شمسيه؛ أجهزة اإلنذار المضادة للسرقة، بخالف المركبات؛ أجهزة اإلنذار 

التحكم في الوصول  ؛ مفاتيح كهربائية؛ أنظمة[الكهرباء]ضد السرقة؛ صناديق تبديل  
لألبواب المتشابكة؛ أجراس الباب الكهربائية؛ الساعات الذكية؛ الكاميرات؛  اإللكترونية 

كاميرات الفيديو؛ معدات الفيديو؛ أقراص؛ أقراص لعبة فيديو ؛  مشغالت الوسائط المحمولة؛ 
؛ أجهزة (التصوير الفوتوغرافي)الفيديو؛ الكاميرات  برامج ألعاب الفيديو؛ أجهزة عرض 

تأطير األجهزة؛ جهاز اإلسقاط؛ العدسات؛  عرض الشرائح؛ الشرائح الفوتوغرافية؛ شريحة 
الشرائح؛ أجهزة استقبال الفيديو؛  النظارات التدريجية؛ العدسات المضادة لالنعكاس؛ أغلفة 

تسجيل لحامالت الصوت  طابعات فيديو؛ مكبرات صوت عالية؛ جهاز لنقل الصوت؛ أجهزة 
؛ (السمعية المعدات )؛ مكبرات الصوت (أجهزة تسجيل الوقت)ة؛ ساعات الوقت والصور

معدات معالجة )معدات معالجة البيانات؛ وحدات المعالجة المركزية؛ الماسحات الضوئية 
؛ قفازات البيانات؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ [معدات معالجة البيانات]؛ القارئات (البيانات 

؛ نغمات رنين قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ ملفات الموسيقى للتحميل؛ الكترونية بطاقات 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166890 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 499962 الصنف 
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stereoscopes; time recording apparatus; electronic timers; 
detectors; scales; optical apparatus and instruments; optical 
data media; optical disks; optical glasses; eyeglasses; eyeglass 
frames; eye shields specially adapted for protective sports 
helmets; face masks specially adapted for protective sports 
helmets; face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire; sunglasses; anti-theft alarms, other than for 
vehicles; burglar alarms; switchboxes [electricity]; switches, 
electric; electronic access control systems for interlocking 
doors; electric door bells; smartwatches ; cameras; portable 
media players; video cameras; video equipment; videodiscs; 
video game discs; video game programs; video projectors; 
cameras (photography); slide projectors; photographic slides; 
slide framing apparatus; projection apparatus; progressive 
eyeglass lenses; anti-reflective lenses; slide film mounts; video 
receivers; video printers; loud speakers; apparatus for sound 
transmission; recording devices for sound and image carriers; 
time clocks (time recording devices); speakers (audio 
equipment); data processing equipment; central processing 
units; scanners (data processing equipment); readers [data 
processing equipment] ; data gloves; magnetic data media; 
electronic cards; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable music files; downloadable image files; USB flash 
drives; time switches, automatic; materials for electricity mains 
[wires, cables]; identification threads for electric wires; 
identification sheaths for electric wires; magnetic wires; wire 
connectors [electricity]; electric wire harnesses for 
automobiles; telephone wires; covers for electric outlets; fire 
extinguishers; fire extinguishing apparatus ; fire alarms ; fire 
beaters; fire escapes; fire hose nozzles; fire engines; fire 
pumps; fire boats; fire blankets; fire hose; protective helmets; 
protective helmets for sports; riding helmets; visors for 
helmets; alarms; alarm bells, electric; sound alarms; eyeglass 
frames; magnifying glasses [optics]; smart glasses. 

القابلة للتحميل؛ مدخل يو اس بي؛ مفاتيح الوقت، التلقائي؛ مواد لخطوط  ملفات الصور 
تحديد مواقع األسالك الكهربائية؛ تحديد األسالك الكهربائية؛  ؛ [األسالك والكابالت]الكهرباء 

؛ األسالك الكهربائية للسيارات؛ أسالك [الكهرباء]  وصالت األسالك أسالك مغناطيسية؛ م
أجهزة إطفاء الحرائق؛ خراطيم االطفاء؛  الهاتف؛ أغطية للمنافذ الكهربائية؛ طفايات الحريق؛ 

قوارب النجاة من الحرائق؛  فوهات خراطيم النار؛ محركات اإلطفاء؛ مضخات الحريق؛ 
خوذات ركوب؛  خوذات واقية؛ خوذات واقية للرياضة؛  بطانيات اإلطفاء؛ خرطوم الحريق؛

النظارات؛  أقنعة لخوذات إنذار؛ أجراس اإلنذار، الكهربائية؛ أجهزة اإلنذار الصوتي؛ إطارات 
  .؛ النظارات الذكية[البصريات]نظارات مكبرة 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electrical adapters; high-frequency apparatus; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; electric apparatus 
for commutation; batteries, electric; circuit closers; 
switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas testing 
instruments; inverters [electricity]; temperature indicators; 
cables, electric; holders for electric coils; choking coils 
[impedance]; coils, electric; solenoid valves [electromagnetic 
switches]; wire connectors [electricity]; collectors, electric; 
commutators; condensers [capacitors]; contacts, electric; 
branch boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity]; connectors [electricity]; electricity 
conduits; materials for electricity mains [wires, cables]; 
lightning rods; terminals [electricity]; sheaths for electric 
cables; limiters [electricity]; switches, electric; fuses; circuit 
breakers; converters, electric; measuring apparatus, measuring 
devices, electric; transformer temperature monitors; automatic 
current compensation devices; regulating apparatus, electric; 
magnetic wires; wires, electric; conductors, electric; computer 
programs, downloadable; electronic publications, 
downloadable; distribution consoles [electricity]; control panels 
[electricity]; radios; reactors, electric; relays, electric; inductors 
[electricity]; connections for electric lines; couplings, electric; 
resistances, electric; counters; transformers [electricity], in 
particular step-up transformers, current transformers, voltage 
transformers; electric loss indicators; electric installations for 
the remote control of industrial operations; anti-interference 
devices [electricity]; bus bars; switchboards; distribution 
boards [electricity]; ducts [electricity]; armatures [electricity]; 
switchgears, in particular factory-assembled switchgears, 
prefabricated distribution substations, one-side service 
switchgears, distribution substations; compensating devices for 
compensation of capacitive and inductive components of 
alternative current, in particular reactive-power compensation 
units, capacitor banks, harmonic filters. 

الت الكهربائية، األجهزة عالية التردد، األجهزة الحركية الكهربائية للتحكم عن بعد المحو
باإلشارات، اجهزة مراقبة غير التي للغايات الطبية، األجهزة الكهربائية للمبادلة، البطاريات 

، مقومات التيار [كهربائية]الكهربائية، أدوات إقفال الدارات الكهربائيه، صناديق مفاتيح 
، مؤشرات درجة الحرارة، (كهربائية)بائي، أدوات اختبار الغاز، محوالت التيارات الكهر

، الملفات الكهربائية، (معاوقه)كابالت كهربائية، حماالت اللفائف الكهربائية، ملفات خانقه 
، [كهربائية]، موصالت أسالك [مفاتيح كهرومغناطيسية]صمامات تشغل بملفات لولبية 

الت التيار الكهربائي، المكثفات، المالمسات الكهربائية، صناديق مجمعات كهربائية، مبد
، وصالت [كهربائية]، صناديق توصيل [كهربائية]، صناديق توزيع [كهربائية]فرعية 

األسالك، )، القنوات الكهربائية، المواد المستخدمة ألسالك الكهرباء الرئيسية [كهربائية]
، أغلفة للكبالت الكهربائية، محددات [كهربائية]، قضبان اضاءة، طرفيات توصيل (الكابالت

، المفاتيح الكهربائية، مصاهر، مفاتيح قطع الدارات الكهربائيه، المحوالت [كهربائية]
الكهربائية، ادوات وأجهزة القياس، شاشات محول درجة الحرارة، اجهزة تعويض التيار 

ة، األسالك الكهربائية، الموصالت االتوماتيكية، أجهزة التنظيم الكهربائية، أسالك مغناطيسي
الكهربائية، برامج الحاسوب القابلة للتحميل، المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل، دواليب 

، أجهزة المذياع، المفاعالت الكهربائية، المرحالت [كهربائية]، لوحات تحكم [كهربائية]توزيع 
ط الكهربائية، المرابط الكهربائية، ، وصالت للخطو[الكهربائية]الكهربائية، ملفات الحث 

وبالتحديد محوالت خطوة المتابعة [ كهربائية]المقاومات الكهربائية، العدادات، محوالت 
ومحوالت التيار ومحوالت الجهد، مؤشرات الفقد الكهربائي، التجهيزات الكهربائية للتحكم عن 

، قضبان التوصيل، لوحات (ئيةالكهربا)بعد بالعمليات الصناعية، األجهزة المانعة للتشويش 
، المحركات الكهربائية، [كهربائية]، أنابيب [كهربائية]مفاتيح كهربائية، لوحات التوزيع 

المفاتيح الكهربائية وبالتحديد المفاتيح التي تم تجميعها في المصنع ومحطات التوزيع الجاهزة 
ضية لتعويض المكونات ومحوالت الخدمة من جانب واحد ومحطات التوزيع، األجهزة التعوي

السعوية واالستقرائية للتيار البديل وخاصة وحدات تعويض القدرة التفاعلية ومخزنات 
 .المكثف والمرشحات التوافقية

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2018752935 
Claim Date: 30/11/2018 

 LS: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 0249140614: االدعاءرقم 

 12/44/0249: تاريخ االدعاء

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

:اسم طالب التسجيل )سفيل جروب جيه اس سي(ستوك كومباني سفيل جروب -جوينت  

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ul. Cherniakhovskogo, 61, Ekaterinburg, 
Sverdlovskaya Oblast, Russia (RU), 
620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 94شيرنباكوفسكوجو، . يو ال
 902242، (آر يو)اوبالست، روسيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167103 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491421 الصنف 
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    SEbNEeOn  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer software, namely, computer software for data entry, 
computer software for text entry, computer software for data 
entry using touch screens, computer software for predictive and 
corrective text entry, computer software for gesture recognition, 
computer software for gesture-based data entry, computer 
software for contextual prediction, computer software for 
natural language processing, computer application software for 
mobile devices and tablet computers. 

البرمجيات الحاسوبية وتحديداً البرمجيات الحاسوبية إلدخال البيانات والبرمجيات الحاسوبية 
إلدخال النصوص والبرمجيات الحاسوبية إلدخال البيانات باستخدام الشاشات العاملة باللمس 

خال االستباقي أو التصحيحي للنصوص والبرمجيات الحاسوبية والبرمجيات الحاسوبية لإلد
للتعرف على اإليماء والبرمجيات الحاسوبية إلدخال البيانات بناًء على اإليماء والبرمجيات 

الحاسوبية لالستباق السياقي والبرمجيات الحاسوبية لمعالجة اللغة الطبيعية وبرمجيات 
 .الحواسيب اللوحيةالتطبيقات الحاسوبية لألجهزة النقالة و

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-271 
Claim Date: 12/04/2019 

 LE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 014-0246: رقم االدعاء

 40/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA: Apple Inc. اسم طالب التسجيل .أبل انك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  64245وان 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 

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167171 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491414 الصنف 
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   EphTU  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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; television receivers and monitors; set 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ 
ية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  الهواتف؛ الحواسيب اللوح

الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات 
والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال  

لكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن الشبكات؛ األجهزة الرقمية اال
اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات 

الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل 
المات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ ارسال واستالم وتخزين المك

؛ [أدوات قياس]الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة 
قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او 

جهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس تشكيل او تشغيل او التحكم باأل
والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون 
ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 

المتعددة المسجلة مسبقا  المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط
والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف 

النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
ومشغالت ومسجالت والنظارات الذكية  وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 

الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة 
للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات 

الصوت الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت 
والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل 

المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات 
عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب 

االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات  والهواتف الذكية واألجهزة
الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات 

الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج 
؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ البصريات؛ المنتجات البصرية

شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت 

وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ 
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 التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات 

التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة 
باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب 

النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات والهواتف 
الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات 

الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 
لبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة األجهزة القابلة ل

واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض 

يه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ السينمائية المنزلية وأنظمة الترف
بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع 

االلكتروني ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية 
ت؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامال

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA: Apple Inc. اسم طالب التسجيل .أبل انك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  64245وان 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 

 -514ب .صاألردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167169 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491496 الصنف 
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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, televi 

الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات 
االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة واجهات 

اتف النقالة واألجهزة بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهو
اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات 
الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية 

والمحافظ الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب االغطية الخارجية والحقائب والعلب 
واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة 

واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن 
وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير 

أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛  الذاتي؛
المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 
لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ 

لكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات الملصقات اإل
الشرائح ]قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات 

؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛  الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم عن [السيليكونية
؛ المنشآت الكهربائية للتحكم عن بعد [األلياف البصرية]لتوصيل الضوء  بعد؛ الفتائل المعدة

بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات الحرائق؛ األجهزة 
اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ الصور الكرتونية 

بيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ المتحركة؛ أجهزة فحص ال
معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة 

اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة 
ني السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛  اجهزة تنظيم اإللكترونية االستهالكية ونظم المبا

؛  شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة  (منظمات الحرارة)الحرارة؛ الثيرموستات 
وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء 

إلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح ؛ اجهزة التحكم في ا(خافتات الضوء)الكهربائية 
الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة 
االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب 

ربائية والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كه
 .امن ومراقبة المباني السكنية

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2019-327 
Claim Date: 01/05/2019 

 LE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 101-0246: رقم االدعاء

 24/24/0246: تاريخ االدعاء
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer software used to process mobile payments; computer 
software for use in contactless transactions with retailers, 
merchants, and vendors via mobile devices used to process 
mobile payments; computer software for transmitting, 
processing, facilitating, verifying, and authenticating credit and 
debit card information and transaction and payment 
information; computer software for ensuring the security of 
mobile payments, of contactless transactions with retailers, 
merchants and vendors via mobile devices, and of credit and 
debit card information; computer software for the storage, 
transmission, verification, and authentication of credit and debit 
card and other payment and transaction information; computer 
software for use in connection with the electronic storage, 
transmission, presentation, verification, authentication, and 
redemption of coupons, rebates, discounts, incentives, and 
special offers; computer software for use in connection with 
consumer loyalty programs and loyalty cards used to access 
and use loyalty points; computer software for use in connection 
with electronic payment and funds transfers; mobile 
applications; mobile application software; downloadable 
graphics for mobile phones; software applications for mobile 
devices 

برامج الحاسوب المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهاتف المحمول؛ برامج الحاسوب 
زة الستخدامها في المعامالت غير التالمسية مع تجار التجزئة، التجار والبائعين عبر األجه

المحمولة المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهواتف المحمولة؛ برامج الحاسوب لنقل المعلومات 
وتسهيلها والتحقق منها والمصادقة على معلومات بطاقة االئتمان والخصم ومعلومات 

المعامالت والدفع؛ برامج الحاسوب لضمان أمان مدفوعات الهاتف المحمول، والمعامالت غير 
جار التجزئة والتجار والبائعين عبر االجهزة المحمولة، ومعلومات بطاقة التالمسية مع ت

االئتمان والخصم؛ برامج الحاسوب للتخزين والنقل والتحقق، ومصادقة بطاقة االئتمان 
والخصم وغيرها من معلومات الدفع والمعامالت؛ برامج حاسوب الستخدامها فيما يتعلق 

سومات والخصومات والحوافز والعروض الخاصة بالتخزين االلكتروني للكوبونات، الح
وارسالها وعرضها والتحقق منها وتوثيقها واستردادها؛ برنامج حاسوب الستخدامه فيما 

يتعلق ببرامج والء المستهلك وبطاقات الوالء المستخدمة للوصول الى نقاط الوالء 
وتحويل االموال؛  واستخدامها؛ برنامج حاسوب الستخدامه فيما يتعلق بالدفع االلكتروني

تطبيقات الهاتف المحمول؛ برمجيات تطبيق للهاتف المحمول؛ رسومات للتحميل للهواتف 
 .المحمولة؛ تطبيقات البرمجيات لالجهزة المحمولة

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3401200 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 1524022: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (أنتيغوا)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & 
Barbuda,  

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 44494

ليغالتبعنوان   

Trademark 167033 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491211 الصنف 



97 

 

 

   ebLS  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer software used to process mobile payments; computer 
software for use in contactless transactions with retailers, 
merchants, and vendors via mobile devices used to process 
mobile payments; computer software for transmitting, 
processing, facilitating, verifying, and authenticating credit and 
debit card information and transaction and payment 
information; computer software for ensuring the security of 
mobile payments, of contactless transactions with retailers, 
merchants and vendors via mobile devices, and of credit and 
debit card information; computer software for the storage, 
transmission, verification, and authentication of credit and debit 
card and other payment and transaction information; computer 
software for use in connection with the electronic storage, 
transmission, presentation, verification, authentication, and 
redemption of coupons, rebates, discounts, incentives, and 
special offers; computer software for use in connection with 
consumer loyalty programs and loyalty cards used to access 
and use loyalty points; computer software for use in connection 
with electronic payment and funds transfers; mobile 
applications; mobile application software; downloadable 
graphics for mobile phones; software applications for mobile 
devices 

برامج الحاسوب المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهاتف المحمول؛ برامج الحاسوب 
التجار والبائعين عبر األجهزة الستخدامها في المعامالت غير التالمسية مع تجار التجزئة، 

المحمولة المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهواتف المحمولة؛ برامج الحاسوب لنقل المعلومات 
وتسهيلها والتحقق منها والمصادقة على معلومات بطاقة االئتمان والخصم ومعلومات 

معامالت غير المعامالت والدفع؛ برامج الحاسوب لضمان أمان مدفوعات الهاتف المحمول، وال
التالمسية مع تجار التجزئة والتجار والبائعين عبر االجهزة المحمولة، ومعلومات بطاقة 
االئتمان والخصم؛ برامج الحاسوب للتخزين والنقل والتحقق، ومصادقة بطاقة االئتمان 

والخصم وغيرها من معلومات الدفع والمعامالت؛ برامج حاسوب الستخدامها فيما يتعلق 
االلكتروني للكوبونات، الحسومات والخصومات والحوافز والعروض الخاصة  بالتخزين

وارسالها وعرضها والتحقق منها وتوثيقها واستردادها؛ برنامج حاسوب الستخدامه فيما 
يتعلق ببرامج والء المستهلك وبطاقات الوالء المستخدمة للوصول الى نقاط الوالء 

ما يتعلق بالدفع االلكتروني وتحويل االموال؛ واستخدامها؛ برنامج حاسوب الستخدامه في
تطبيقات الهاتف المحمول؛ برمجيات تطبيق للهاتف المحمول؛ رسومات للتحميل للهواتف 

 .المحمولة؛ تطبيقات البرمجيات لالجهزة المحمولة

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3401213 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االولويةاالدعاء بحق 
 1524041: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (أنتيغو)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & 
Barbuda,  

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  ، & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 44494

ليغعنوان التب  

Trademark 167034 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491215 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer software used to process mobile payments; computer 
software for use in contactless transactions with retailers, 
merchants, and vendors via mobile devices used to process 
mobile payments; computer software for transmitting, 
processing, facilitating, verifying, and authenticating credit and 
debit card information and transaction and payment 
information; computer software for ensuring the security of 
mobile payments, of contactless transactions with retailers, 
merchants and vendors via mobile devices, and of credit and 
debit card information; computer software for the storage, 
transmission, verification, and authentication of credit and debit 
card and other payment and transaction information; computer 
software for use in connection with the electronic storage, 
transmission, presentation, verification, authentication, and 
redemption of coupons, rebates, discounts, incentives, and 
special offers; computer software for use in connection with 
consumer loyalty programs and loyalty cards used to access 
and use loyalty points; computer software for use in connection 
with electronic payment and funds transfers; mobile 
applications; mobile application software; downloadable 
graphics for mobile phones; software applications for mobile 
devices 

الحاسوب  برامج الحاسوب المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهاتف المحمول؛ برامج
الستخدامها في المعامالت غير التالمسية مع تجار التجزئة، التجار والبائعين عبر األجهزة 

المحمولة المستخدمة لمعالجة مدفوعات الهواتف المحمولة؛ برامج الحاسوب لنقل المعلومات 
وتسهيلها والتحقق منها والمصادقة على معلومات بطاقة االئتمان والخصم ومعلومات 

الت والدفع؛ برامج الحاسوب لضمان أمان مدفوعات الهاتف المحمول، والمعامالت غير المعام
التالمسية مع تجار التجزئة والتجار والبائعين عبر االجهزة المحمولة، ومعلومات بطاقة 
االئتمان والخصم؛ برامج الحاسوب للتخزين والنقل والتحقق، ومصادقة بطاقة االئتمان 

مات الدفع والمعامالت؛ برامج حاسوب الستخدامها فيما يتعلق والخصم وغيرها من معلو
بالتخزين االلكتروني للكوبونات، الحسومات والخصومات والحوافز والعروض الخاصة 

وارسالها وعرضها والتحقق منها وتوثيقها واستردادها؛ برنامج حاسوب الستخدامه فيما 
دمة للوصول الى نقاط الوالء يتعلق ببرامج والء المستهلك وبطاقات الوالء المستخ

واستخدامها؛ برنامج حاسوب الستخدامه فيما يتعلق بالدفع االلكتروني وتحويل االموال؛ 
تطبيقات الهاتف المحمول؛ برمجيات تطبيق للهاتف المحمول؛ رسومات للتحميل للهواتف 

 .المحمولة؛ تطبيقات البرمجيات لالجهزة المحمولة

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3401209 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 1524026: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (أنتيغو)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & 
Barbuda,  

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 44494

ليغعنوان التب  

Trademark 167037 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491211 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Smartphones; Mobile phones; Cell phone cases; Covers of cell 
phones; Protective films adapted for mobile phone screens; 
Stands adapted for mobile phones; Headphones; Headsets for 
mobile phones; Selfie sticks for use with smartphones; USB 
cables; Power adapters; Batteries, electric; Battery chargers; 
Mobile power banks (rechargeable batteries); Loudspeakers; 
Intelligent loudspeakers; Wireless headsets for smartphones; 
Wireless chargers; Downloadable application software for 
mobile phones; Computers; Smart glasses; Smart watches; 
Tablet computers; Notebook computers; Televisions; Smart 
Televisions; Wireless earphones; Wireless loudspeakers.  

أغلفةللهواتفالخلوية؛أغطيةللهواتفالخلوية؛أغشيةواقيةهواتف ذكية؛ هواتف نقالة؛
لشاشاتللهواتفسماعاترأس؛سماعاتالنقالة؛للهواتفحامالتالمحمول؛الهاتف

السيلفيعصاالنقالة؛الهواتفمعكابالت اليو إس بي الذكية؛لالستخدامالطاقة؛محوالت؛
شواحنكهربية؛بطارياتالنقالةالطاقةبنوكالبطاريات؛(للشحنقابلةبطاريات)مكبرات؛

الذكية؛الصوتمكبراتالصوت؛السلكية؛شواحنالذكية؛للهواتفالسلكيةسماعات
للهواتفللتنزيلقابلتطبيقبرنامجحلنظارات الذكية؛ الساعات اسوب؛ االمحمولة؛جهزة

؛ تلفاز؛  تلفاز ذكي؛  (حاسب المفكرة)المحمول  الذكية؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛  الحاسوب 
  . سماعات السلكية؛ مكبرات الصوت الالسلكية

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

eaaN tpac lppA : VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD.  

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

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  302,#ssssaor,smEto, toea' e,
saeaamoe,tmoearaea, tceo ,  

، بي بي كاي رود، ووشا، شانغان، دونغوان، 091# 
 ،    غوانغدونغ، الصين 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166942 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 499650 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Scientific, nautical, surveying, electrical (including wireless), 
photographic, cinematographic, optic, weighing, measuring, 
signaling, checking ( supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, money counting instruments, 
photographer,  cash registers, calculators, fire extinguishing 
apparatus,  electrical switches, electrical sockets. 

بما فيها )اآلالت واالجهزة المستعملة في الشؤون العلمية والمالحة والمساحة والكهرباء 
واالجهزة واالدوات الفوتوغرافية والسينمائية والبصرية وآالت واجهزة الوزن ( الالسلكي

والضبط واالنقاذ والتعليم وآالت عد النقود والفوتوغرافات والقياس واعطاء االشارات 
 .وعدادات النقود واآلالت الحاسبة واجهزة اطفاء الحريق، مفاتيح كهربائية واباريز كهربائية

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Hatem Abed Alrazzaq M. 
Al- Zou`be 

:اسم طالب التسجيل حاتم عبد الرزاق مفلح الزعبي  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Next to Arab Islamic Bank - Khelda- 
Amman - Jordan, P.O.Box: 142025, 11814 

االردن   –عمان  -بجانب البنك العربي االسالمي الدولي  -خلدا 
 44945, 450204:ب.، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166951 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 499644 الصنف 



101 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

computer programs, downloadable; humanoid robots with 
artificial intelligence; infrared detectors; security surveillance 
robots; electronic notice boards; teaching robots; navigational 
instruments; mobile telephones; fire extinguishers; cameras 
[photography] 

برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل، روبوتات بمواصفات بشرية ذات ذكاء اصطناعي، كاشفات 
النات االلكترونية، روبوتات االشعة تحت الحمراء، روبوتات المراقبة األمنية، لوحات االع

 (.تصوير)تعليمية، معدات مالحة، هواتف نقالة، اجهزة اطفاء الحرائق، كاميرات 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA : UBTECH ROBOTICS 
CORP LTD 

:اسم طالب التسجيل يوبيتيك روبوتيكس كورب ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 
Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 4سكستينث آند توينتي سكند فلور، بلوك سي 
شيويوان رود، نانشان ديستريكت، شنتشن،  4224. بارك، نو

 غواندونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167088 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491299 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer programs, downloadable; humanoid robots with 
artificial intelligence; infrared detectors; security surveillance 
robots; electronic notice boards; teaching robots; navigational 
instruments; mobile telephones; fire extinguishers; cameras 
[photography]. 

برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل، روبوتات بمواصفات بشرية ذات ذكاء اصطناعي، كاشفات 
االشعة تحت الحمراء، روبوتات المراقبة األمنية، لوحات االعالنات االلكترونية، روبوتات 

 (.تصوير)الحة، هواتف نقالة، اجهزة اطفاء الحرائق، كاميرات تعليمية، معدات م

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: UBTECH ROBOTICS 
CORP LTD 

:اسم طالب التسجيل روبوتيكس كورب ليمتديوبيتيك   

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 
Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 4سكستينث آند توينتي سكند فلور، بلوك سي 
شيويوان رود، نانشان ديستريكت، شنتشن،  4224. بارك، نو

 غواندونغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167092 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  491260 الصنف  
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  PELPE 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Laboratory equipment, namely, devices for bioanalysis 
incorporating cartridges for sample preparation, nucleic acid 
purification, nucleic acid amplification and electrochemical 
detection, and software for use therewith. 

عينات وتنقية معدات مخبرية وبالتحديد أجهزة للتحليل الحيوي تتضمن خراطيش إلعداد ال
الحمض النووي والتضخيم و الكشف الكهروكيميائي للحمض النووي  والبرمجيات 

 المستخدمة في ذلك

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: GenMark Diagnostics, Inc. اسم طالب التسجيل .جنمارك دياغنوستيكس، إنك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5964  La Place Court, Carlsbad, California 
92008 United States of America 

، 60229ال بالس كورت، كارلسباد، كاليفورنيا   4695
 الواليات المتحدة األميريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167119 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491446 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Educational, teaching, instruction, research, training, testing, 
examination or assessment apparatus and instruments; 
electronic apparatus for teaching, training, testing, examination 
and assessment purposes; publications in electronic format; 
on-line electronic publications; downloadable electronic 
publications; downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and periodicals; 
downloadable instructional, teaching, training and educational 
materials; downloadable educational examination and test 
materials; downloadable study guides; downloadable 
instructional manuals for teaching; electronic book readers; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, 
data, text or images; computer software applications for 
educational, teaching, research, training, testing, examination 
and assessment purposes; computer software and computer 
software platforms for educational, teaching, research, training, 
testing, examination and assessment purposes; computer 
software for authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text and electronic publications; educational 
computer games software; optical data media; magnetic data 
media; data storage and data memory apparatus; media bearing 
electronic publications or educational, teaching, research, 
training, testing, examination and assessment software; 
compact discs, DVDs and other digital recording media for 
teaching, training or assessment purposes; parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods. 

يم أو التدريس أو تقديم التعليمات أو البحث العلمي أو التدريب أو الفحص معدات وأجهزة التعل
أو االختبار، معدات إلكترونية ألغراض التدريس والتدريب والفحص واالختبار والتقييم، 

منشورات في شكل إلكتروني، منشورات إلكترونية مباشرة على اإلنترنت، منشورات 
ودوريات ورسائل اخبارية وجرائد ومجالت ودوريات،  إلكترونية قابلة للتنزيل، كتب ومجالت

مواد إرشادية وتدريس وتدريب وتعليم قابلة للتنزيل، مواد اختبارات وفحص تربوية قابلة 
للتنزيل، أدلة دراسة قابلة للتنزيل، أدلة إرشادية قابلة للتنزيل للتدريس، قارئات كتب 

البيانات أو النصوص أو الصور،  إلكترونية، أجهزة لتسجيل أو نقل أو نسخ الصوت أو
تطبيقات برمجيات حاسوب ألغراض التعليم والتدريس والبحث والتدريب والفحص 

واالختبارات والتقييم، برمجيات حاسوب ومنصات برمجيات حاسوب ألغراض التعليم 
والتدريس والبحث والتدريب والفحص واالختبارات والتقييم، برمجيات حاسوب لتأليف وتنزيل 

ل واستقبال وتحرير واستخراج وتشفير وفك تشفير وعرض وتخزين وتنظيم النصوص ونق
والمطبوعات اإللكترونية، برمجيات ألعاب حاسوب تربوية، وسائط بيانات بصرية، وسائط 
بيانات مغناطيسية، أجهزة تخزين البيانات وذاكرة البيانات، برمجيات إلكترونية تحمل على 

والتدريس والبحث والتدريب والفحص واالختبار والتقييم،  وسائط للمطبوعات والتربوية
أقراص مدمجة، أقراص فيديو رقمية ووسائط تسجيل رقمية أخرى ألغراض التدريس أو 

 .التدريب أو التقييم، قطع وتجهيزات وإكسسوارات لجميع البضائع المذكورة أعاله

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003383256 
Claim Date: 14/03/2019 

 OU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 SN 22221191049: رقم االدعاء

 45/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

eaaN tpac lppA: Pearson plc طالب التسجيلاسم  بيرسون بي ال سي:  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 80 Strand, London, WC2R 0RL, United 
Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  آر ال، المملكة المتحدة 2آر  0سي ستراند، لندن دبليو  92

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167115 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491444 الصنف 
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 SANZA 
   

 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Electrical and electronic communications and telecommunications 
apparatus and instruments; communications and telecommunications 
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for 
recording, transmission, amplifying or reproduction of sound, images, 
information or encoded data; electrical control, testing (other than in-
vivo testing), signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-optical apparatus and 
instruments; communications servers; computer servers; VPN [virtual 
private network] operating hardware; WAN [wide area network] 
operating hardware; LAN [local area network] operating hardware; 
computer hardware; computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer and communications 
networks; ethernet hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; video projectors; multimedia projectors; 
bar code scanners and readers; television and radio apparatus and 
instruments; telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-carrying electronic 
circuits; discs, tapes and wires all being magnetic data carriers; 
printed circuit boards; blank and pre-recorded magnetic cards; data 
cards; memory cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for use with telephones; 
CD ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, 
digital and optical data recording and storage media (blank and pre-
recorded); pre-recorded CDs; USB flash drives; devices for playing 
downloadable music files; portable media players; satellite 
transmitters and receivers; telecommunications and broadcasting 
satellites; radio telephone beacons and telephone masts; electric 
wires and cables; optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and installations; terminals 
for telephone networks; telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, transportable, mobile, 
hands-free or voice-activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering goods and services; 
secure terminals for electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic payments; paging, 
radio paging and radio-telephone apparatus and instruments; 
telephones, mobile telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; personal digital assistants (PDAs); electronic notepads; 
electronic notebooks; electronic tablets; electronic handheld units for 

أجهزة وأدوات لالتصاالت الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت عن بعد، أجهزة 
وأدوات لالتصاالت واالتصاالت عن بعد، أجهزة وأدوات كهربائية وإلكترونية جميعها 

لمعالجة، تسجيل، تخزين، نقل، استرجاع أو استقبال البيانات، أجهزة وأدوات 
ل، تكبير أو نسخ الصوت، الصور، المعلومات أو البيانات المشفرة، لتسجيل، نق

، إرسال (ماعدا االختبار في الجسم الحي)أجهزة وأدوات للتحكم الكهربائي، االختبار 
والتعليم، أجهزة وأدوات بصرية وكهروبصرية، خوادم ( المراقبة)اإلشارات، الفحص 

شبكة خاصة ] EElتشغيل اتصاالت، خوادم حاسب آلي، المكونات المادية ل
، المكونات [شبكة منطقة واسعة] Oel، المكونات المادية لتشغيل [افتراضية

، المكونات المادية للحاسب اآللي، المكونات [شبكة محلية] Lelالمادية لتشغيل 
المادية لشبكة الحاسب اآللي، المكونات المادية للحاسب اآللي لتوفير وصول آمن 

اآللي واالتصاالت، المكونات المادية لإليثرنت، أجهزة،  عن بعد لشبكات الحاسب
أدوات ومعدات لمعالجة الصور، كاميرات، أجهزة، أدوات ومعدات تصوير 

فوتوغرافي، أجهزة عرض للفيديو، أجهزة عرض للوسائط المتعددة، ماسحات 
ضوئية وأجهزة قراءة لشفرات األعمدة، أجهزة وأدوات التليفزيون والراديو، أجهزة 
إرسال وأجهزة استقبال لبث االتصاالت عن بعد، الراديو والتليفزيون، جهاز للوصول 

إلى البث أو البرامج المنقولة، رسومات ثالثية األبعاد، حاسبات آلية، معدات ملحقة 
بالحاسبات اآللية، دوائر إلكترونية تحمل البيانات المبرمجة، أقراص، شرائط وأسالك 

طيسية، لوحات الدوائر المطبوعة، بطاقات ممغنطة فارغة جميعها حوامل بيانات مغنا
ومسجلة مسبقا، بطاقات بيانات، بطاقات ذاكرة، بطاقات ذكية، بطاقات تحتوي على 
معالجات دقيقة، بطاقات الدوائر المتكاملة، بطاقات هوية إلكترونية، بطاقات هاتف، 

اقات لأللعاب بطاقات ائتمان للهاتف، بطاقات ائتمان، بطاقات سحب آلي، بط
 bIاإللكترونية مصممة لالستخدام مع الهواتف، مشغالت القرص المدمج 

LTEU حامالت البيانات المغناطيسية، الرقمية والبصرية، وسائط تسجيل ،
، أقراص (فارغة ومسجلة مسبقا)وتخزين البيانات المغناطيسية، الرقمية والبصرية 

أجهزة لتشغيل ملفات الموسيقى  مدمجة مسجلة مسبقا، فالشات تخزين البيانات،
القابلة للتنزيل، مشغالت الوسائط النقالة، أجهزة إرسال وأجهزة استقبال باألقمار 
الصناعية، األقمار الصناعية لالتصاالت عن بعد والبث، منارات إرشاد للهواتف 
الالسلكية وصواري الهواتف، أسالك وكابالت كهربائية، كابالت بصرية، كابالت 

صرية، أسالك المقاومة، إلكترودات، نظم وتركيبات االتصاالت عن بعد، ألياف ب
محطات لشبكات الهواتف، لوحات مفاتيح الهواتف، أجهزة إدخال، تخزين، تحويل 
ومعالجة إشارات االتصاالت عن بعد، معدات الهواتف، المعدات الالزمة للهواتف 

منشطة صوتيا، محطات الوسائط الثابتة، القابلة للنقل، المحمولة، حرة اليدين أو ال
المتعددة، محطات تفاعلية لعرض وطلب البضائع والخدمات، محطات آمنة للمعامالت 

اإللكترونية بما في ذلك المدفوعات اإللكترونية، أجهزة لمعالجة المدفوعات 
اإللكترونية، أجهزة وأدوات لالستدعاء، االستدعاء الالسلكي والهواتف الالسكلية، 

لهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، آالت الفاكس، المساعدات الرقمية الهواتف، ا
، المفكرات اإللكترونية، الحاسبات اآللية الدفترية اإللكترونية، (EeIt)الشخصية 

أو نقل /الحاسبات اللوحية اإللكترونية، الوحدات اليدوية اإللكترونية لتلقي، تخزين و
ة السكليا، األجهزة اإللكترونية المحمولة التي رسائل البيانات والمدفوعات اإللكتروني

تمكن المستخدم من تتبع أو إدارة المعلومات الشخصية، أجهزة، أدوات ونظم المالحة 
باألقمار الصناعية، إكسسوارات للهواتف وسماعات الهواتف، محوالت لالستخدام 

تركيبها  مع الهواتف، شواحن بطاريات لالستخدام مع الهواتف، الوحدات التي يتم
بالمكاتب أو السيارات والتي تضم مكبر صوت للسماح باالستخدام حر اليدين لسماعة 

الهاتف، حماالت سماعات الهواتف داخل السيارات، سماعات الرأس، أجهزة حرة 
اليدين لسماعات الهواتف وغيرها من األجهزة اإللكترونية المحمولة، الحقائب 

حمل الهواتف النقالة ومعدات وإكسسوارات  والحاويات المعدة خصيصا لتثبيت أو
هواتف، أشرطة الهواتف الخلوية، منسقات شخصية تعمل بالحاسب اآللي، هوائيات، 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

eaaN tpac lppA: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

:اسم طالب التسجيل اورانج براند سيرفيسيز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1 
2AQ, United Kingdom 

ايه كيو، المملكة  0 4مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  1
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167154 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491445 الصنف 
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the wireless receipt, storage and/or transmission of data messages 
and electronic payments; mobile electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal information; satellite 
navigational apparatus, instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car 
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; 
headphones; hands free devices for telephone handsets and other 
mobile electronic devices; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised personal organisers; 
aerials; batteries; micro processors; key boards; modems; 
calculators; display screens; electronic global positioning systems; 
electronic navigational, tracking and positioning apparatus and 
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus and equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for use with 
computers and audio-visual apparatus; computer games cartridges; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; computer programs; 
computer software; VPN [virtual private network] operating software; 
WAN [wide area network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating software; computer 
software supplied from the Internet; computer software for 
synchronizing data between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host computers; cloud 
computing software; network operating systems programs; computer 
operating systems programs; computer software for providing secure 
remote access to computer and communications networks; computer 
security software; computer firewall software; software for ensuring 
the security of electronic mail; downloadable ringtones for mobile 
phones; electronic publications (downloadable) provided on-line from 
computer databases or the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and the Internet; 
computer software to enable teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable searching and 
retrieval of data; computer software for accessing databases, 
telecommunications services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; interactive multimedia 
computer games programs; virtual reality games software; 
downloadable music files; photographs, pictures, graphics, image 
files, sound bites, films, videos and audio-visual programmes 
(downloadable) provided on-line or from computer databases or the 
Internet or Internet websites; computer software for use in remote 
monitoring; software for GPS navigation; smart watches; wearable 
mobile phone devices; wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that communicate data 
to personal digital assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and 
personal computers through internet websites and other computer 
and electronic communication networks; telephones and 
smartphones in the shape of a watch; telephones and smartphones in 
the shape of a wristband; telephones and smartphones in the shape 
of a pendant, necklace, ring, earring and/or other item of jewelry; 
computers in the shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, necklace, ring, 
earring and/or other item of jewelry; personal fitness monitoring 
device in the shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or or other item of jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or entertainment use; Equipment 
for the remote controlling of robots; Software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

بطاريات، معالجات دقيقة، لوحات مفاتيح، أجهزة مودم، آالت حاسبة، شاشات 
عرض، نظم عالمية إلكترونية لتحديد المواقع، أجهزة وأدوات إلكترونية للمالحة، 

، (عدا المراقبة في الجسم الحي)تبع وتحديد المواقع، أجهزة وأدوات مراقبة الت
أجهزة وأدوات السلكية، أفالم فيديو، أجهزة ومعدات سمعية وبصرية، إكسسوارات 
ومعدات ملحقة كهربائية وإلكترونية مصممة ومعدة لالستخدام مع الحاسبات اآللية 

الحاسب اآللي، قطع غيار ولوازم واألجهزة السمعية والبصرية، خراطيش ألعاب 
لجميع البضائع المذكورة سابقا، برامج الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي، 

 Oel، برمجيات تشغيل [الشبكة الخاصة االفتراضية] EElبرمجيات تشغيل 
، برمجيات [الشبكة المحلية] Lel، برمجيات تشغيل [شبكة المنطقة الواسعة]

، برمجيات الحاسب اآللي المزودة من شبكة SUUالمشترك تشغيل الناقل التتابعي 
اإلنترنت، برمجيات الحاسب اآللي لمزامنة البيانات بين الحاسبات اآللية، المعالجات، 
أجهزة التسجيل، شاشات العرض واألجهزة اإللكترونية والحاسبات اآللية المضيفة، 

رامج نظم تشغيل برمجيات الحوسبة السحابية، برامج نظم تشغيل الشبكات، ب
الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي لتوفير وصول آمن عن بعد لشبكات الحاسب 
اآللي واالتصاالت، البرمجيات األمنية للحاسب اآللي، برمجيات جدار حماية الحاسب 

اآللي، برمجيات لضمان أمن البريد اإللكتروني، نغمات الرنين القابلة للتنزيل 
المقدمة عبر اإلنترنت من ( القابلة للتنزيل)نشرات اإللكترونية للهواتف المحمولة، ال

قواعد بيانات الحاسب اآللي أو اإلنترنت، برمجيات الحاسب اآللي وأجهزة االتصاالت 
لتمكين االتصال بقواعد البيانات، الشبكات المحلية ( بما فيها أجهزة المودم)عن بعد 

قد المؤتمرات عن بعد، نظام مؤتمرات واإلنترنت، برمجيات الحاسب اآللي لتمكين ع
الفيديو وخدمات الهاتف المرئي، برمجيات الحاسب اآللي لتمكين البحث واسترجاع 
البيانات، برمجيات الحاسب اآللي للوصول إلى قواعد البيانات، خدمات االتصاالت 

عن بعد، شبكات الحاسب اآللي ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، برمجيات ألعاب 
سب اآللي، برامج ألعاب الحاسب اآللي متعددة الوسائط التفاعلية، برمجيات الحا

ألعاب الواقع االفتراضي، ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل، برامج الصور 
الفوتوغرافية، الصور، الرسومات، ملفات الصور، المقاطع الصوتية، األفالم، 

مقدمة عبر اإلنترنت أو من قواعد ال( القابلة للتنزيل)الفيديوهات المرئية والمسموعة 
بيانات الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو مواقع اإلنترنت، برمجيات الحاسب اآللي 

لالستخدام في المراقبة عن بعد، برمجيات المالحة لتحديد المواقع عالميا، الساعات 
تداء، الذكية، أجهزة الهواتف النقالة القابلة لالرتداء، الحاسبات اآللية القابلة لالر

أجهزة إرسال وأجهزة استقبال البيانات اإللكترونية القابلة لإلرتداء، األساور التي 
تقوم بتوصيل البيانات إلى المساعدات الرقمية الشخصية، الهواتف الذكية، الحاسبات 
اللوحية، المساعد الرقمي الشخصي، والحواسب الشخصية من خالل مواقع اإلنترنت 

اآللي واالتصاالت اإللكترونية، الهواتف والهواتف  وغيرها من شبكات الحاسب
الذكية في شكل ساعة، الهواتف والهواتف الذكية في شكل إسورة، الهواتف 

أو عنصر مجوهرات آخر، /والهواتف الذكية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و
 الحاسبات اآللية في شكل ساعة، الحاسبات اآللية في شكل إسورة، الحاسبات اآللية

أو عنصر مجوهرات آخر، جهاز مراقبة اللياقة /في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و
البدنية الشخصية في شكل ساعة أو إسورة، جهاز مراقبة اللياقة البدنية الشخصية 

بخالف )أو عنصر مجوهرات آخر، الروبوتات /في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و
أو التعليمي أو الترفيهي، معدات لالستخدام الشخصي ( منتجات الطبخ أو الطهي

للتحكم عن بعد بالروبوتات، برمجيات للتحكم وتشغيل الروبوتات، قطع الغيار و 
 التجهيزات لجميع السلع المذكورة
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

unction boxes, Transformers, electric switches,Circuit breakers,   
Plugs, sockets and other contacts [electric connections] 
Distribution boards [electricity], Chips [integrated circuits], 
Video screens, Wires electric, 
Batteries electric  
 

M صناديق توصيل، محوالت، مفاتيح كهربائية،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، قوابس ومآخذ
 ،(دارات متكاملة)، رقائق (كهربائية)لوحات توزيع ]وصالت كهربائية]أدوات توصيل أخرى و

 شاشات فيديو، أسالك كهربائية،بطاريات كهربائية
 
 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

eaaN tpac lppA:   Wenzhou Saikang 
Electric Appliance Co., 
Ltd. 

:اسم طالب التسجيل ونزهو سايكانغ الكتريك ابالينس كو ال تي دي     

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.18 39 th Lane, Hexi Rd., Xinhe Vil., 
Tianhe Tn., Longwan Dist., Wenzhou City, 
CN  

، شارع هكسي، اكسنهي فيل، مدينة تيانهي، 16خط  49رقم 
 منطقة لونغوان، مدينة ونزهو، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841310 -11184 Amman /bikeen  
str 

ليغعنوان التب بكين شارع /عمان 44495 -954142ب .ص   

Trademark 167100 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 491422 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

televisions - led screens - lcd - plasma - dvd video - steroids - 
recorders - speakers - projectors  

 -ستيروهات  -فيديو دي في دي  -بالزما  -ال س يدي  -شاشات ال ايدي  -تلفزيونات 
 اجهزة عرض  -سماعات  -مسجالت 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: Quality and quality for 
electronics 

:اسم طالب التسجيل شركة الجودة والنوعية لاللكترونيات  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Mwaqqar city industrial-section10, 
P.O.Box: 25, 11623 

 عنوان طالب التسجيل  44901, 04:ب.، ص  5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 25 -11623 Al Mwaqqar city 
industrial-section10 

ليغعنوان التب 5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية  44901 -04ب .ص   

Trademark 166985 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 499694 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Oppticel calsses, son classes, contant lenes. النظارات الشمسية، النظارات الطبية، العدسات الصقة. 

Special conditions: the registration of this trade mark is pursuant to 

the provision of article(21) paragraph (3) of the trademarks law 
 

من قانون ( 3)فقرة (12)ن تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادةا: شروط خاصة 

 العالمات التجارية
 

Date of 29/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/12/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammad Hussne 
Mohammad Abo Kater 

:اسم طالب التسجيل محمد حسني محمد عبد خاطر    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,  Tla Al ali, Amman, P.O.Box: 
7123, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 1401:ب.عمان، تالع العلي، ، عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 Amman,  Tla Al ali  ليغعنوان التب عمان، تالع العلي، 44449 -1401ب .ص  

Trademark 166926 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  499609 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Oppticel calsses, son classes, contant lenes. النظارات الشمسية، النظارات الطبية، العدسات الصقة. 

Special conditions: the registration of this trade mark is pursuant to 

the provision of article(21) paragraph (3) of the trademarks law 
 

من قانون ( 3)فقرة (12)ن تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادةا: شروط خاصة 

 العالمات التجارية
 

Date of 29/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/12/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammad Hussne 
Mohammad Abo Kater 

:اسم طالب التسجيل محمد حسني محمد عبد خاطر    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,  Tla Al ali, Amman, P.O.Box: 
7123, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 1401:ب.عمان، تالع العلي، ، عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 Amman,  Tla Al ali  ليغعنوان التب عمان، تالع العلي، 44449 -1401ب .ص  

Trademark 166927 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 499601 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

dummies for babies / pacifiers for babies; clips for pacifiers; 
breast pumps; teething rings; clinical thermometers; 
Sphygmomanometers; feeding bottle teats; feeding bottles / 
babies' bottles. 

، (اللهايات)، مشابك للمصاصات (لهايات)اطفال، مصاصات لألطفال [ مصاصات]لهايات 
شفاطات ثدي، مدلك اللثة لألطفال الرضع، مؤشرات درجة الحرارة لالستخدام الطبي، اجهزة 

 .ت إلطعام األطفال، رضاعات اطفالقياس ضغط الدم، لهايات إلطعام األطفال، رضاعا

Date of 28/03/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammad Hamed 
Ibrahim Obeid and Hanan 
Obeid 

:اسم طالب التسجيل محمد حامد ابراهيم عبيد و حنان عبيد  

lpc oapN ty     : ALGERIA جنسية الطالب جزائر: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 02 lotissement Sebai Ali local N° 02-Route 
Ouled Fayet – Cheraga – Algeria 

 –طريق والد فايت  20مجمع سباعي علي ، مقر رقم  20
 الجزائر -شراقة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box 
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, Al-
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl., 

 44414 -142644ب .صالدانة الدولية للملكية الفكرية 
 ، الطابق الثالث42عمان، الرابية، دوار الرابية، عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166836 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 499919 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; 
suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for 
the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and 
articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية ولطب األسنان والبيطرية، األطراف والعينين واألسنان 
ة، أدوات التجبير، مواد خياطة أو تقطيب الجروح، األجهزة العالجية والمساعدة الصناعي

المعدة لذوي االحتياجات الخاصة، أجهزة تدليك، أدوات وأجهزة ولوازم التمريض لألطفال 
 .الرضع، أدوات وأجهزة ولوازم للنشاط الجنسي

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076849 
Claim Date: 04/02/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 219956: رقم االدعاء

 25/20/0246: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue color. مع المطالبة باللون االزرق: اشتراطات خاصة. 

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167149 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491456 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; 
suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for 
the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and 
articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices 
and articles. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية ولطب األسنان والبيطرية، األطراف والعينين واألسنان 
الصناعية، أدوات التجبير، مواد خياطة أو تقطيب الجروح، األجهزة العالجية والمساعدة 

الحتياجات الخاصة، أجهزة تدليك، أدوات وأجهزة ولوازم التمريض لألطفال المعدة لذوي ا
 .الرضع، أدوات وأجهزة ولوازم للنشاط الجنسي

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 077108 
Claim Date: 07/03/2019 

 ME: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 211429: رقم االدعاء

 21/21/0246: االدعاءتاريخ 

Date of 11/04/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل .آلكون إنك:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 4124-، سي اتش9رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167138 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491419 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical apparatus and instruments; surgical ear piercing 
instruments, surgical body piercing instruments. 

 .أجهزة ومعدات جراحية؛ أدوات ثقب األذن الجراحية، أدوات ثقب الجسم الجراحية

Disclaimer: The Registration of this mark does not give its 
owners the absolute right to use the word “ system ” and 
number “2000  ” if  they are not mentioned separately from the 
mark. 

"  tatcAp"إن تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة : التنازل
 .ما وردت  بشكل منفصل عن العالمة اذ "  0222"والرقم

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل أالن  1كوانتاماتيك هاوس،  
 بي بيه المملكة المتحدة1 42ئي

 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  44464 -642492ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 9

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167063 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491291 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

Surgical, medical, apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments, in particular testing apparatus for 
medical purposes or apparatus for use in medical analysis or 
diagnostic apparatus for medical purposes; drug delivery 
systems for the deferred, controlled or immediate release of 
active substances of pharmaceutical preparations; inhalers; 
syringes for injections and for medical purposes; medical 
measuring apparatus, in particular such that can directly 
transmit data to a database; health, fitness, exercise, and 
wellness sensors, monitors and displays for use in 
collecting and storing patient data and medical information 
including drug ingestion information,pulse, heart rate, 
respiratory rate, body temperature, electric pressure in the 
body, human motion,human position or sleeping condition for 
use in transmitting the patient data and medical information to 
database. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية؛ األجهزة واألدوات الطبية ال سيما أجهزة االختبار لغايات 
األجهزة المعدة الستخدامها في التحليل الطبي أو أجهزة التشخيص لغايات طبية؛ طبية أو 

أنظمة توصيل األدوية من اجل اإلطالق المؤجل أو المراقب أو الفوري للمواد الفعالة 
للمستحضرات الصيدالنية؛ أجهزة االستنشاق؛ محاقن للحقن لغايات طبية؛ أجهزة القياس 

نها نقل البيانات مباشرًة إلى قاعدة بيانات؛ المجسات وشاشات الطبية ال سيما تلك التي يمك
المراقبة وشاشات العرض للصحة واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية 

الستخدامها في جمع وتخزين بيانات المرضى والمعلومات الطبية التي تشمل المعلومات 
ومعدل التنفس وحرارة الجسم والضغط  الخاصة بأخذ األدوية والنبض ومعدل ضربات القلب

الكهربائي في الجسم وحركة اإلنسان وأوضاع جسم اإلنسان أو ظروف النوم الستخدامها في 
 .نقل بيانات المرضى والمعلومات الطبية إلى قاعدة البيانات

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

eaaN tpac lppA: Novartis AG اسم طالب التسجيل نوفارتس ايه جي:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel- SWITZERLAND 5220 عنوان طالب التسجيل  سويسرا - بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167142 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491450 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(عدسات بديلة)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صجميل قمصيةمكتب نادر  
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166949 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 499656 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات األجهزة واألدوات الجراحية والطبية 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(عدسات بديلة)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167046 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491259 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(عدسات بديلة)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL التسجيلاسم طالب  فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 167049 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491256 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(ديلةعدسات ب)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167051 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

واألدوات الجراحية والطبية وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات األجهزة 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(عدسات بديلة)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167056 Class 10 10 العالمة التجاريةرقم  491249 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments, in particular 
for eye care; artificial eyes; lenses (intraocular prostheses) for 
surgical implantation; Intraocular implants. 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية وبشكل خاص للعناية بالعين؛ عيون اصطناعية؛ عدسات 
 .؛ زراعه او الغرز داخل ُمقلة العين(عدسات بديلة)ُتزرع جراحياً 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: PHYSIOL اسم طالب التسجيل فيزيول:  

lpc oapN ty     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 
des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 5214، 5ألي ديه نوازتيير , بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان
 لييج، بلجيكا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167061 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491294 الصنف 
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  PELPE  

   
 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Medical equipment, namely, devices for bioanalysis 
incorporating cartridges for sample preparation, nucleic acid 
purification, nucleic acid amplification and electrochemical 
detection, and software for use therewith sold as a unit 

معدات طبية وبالتحديد أجهزة للتحليل الحيوي تتضمن خراطيش إلعداد العينات وتنقية 
رمجيات المستخدمة الحمض النووي والتضخيم والكشف الكهروكيميائي للحمض النووي و الب

 .في ذلك التي تباع كوحدة واحدة

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: GenMark Diagnostics, Inc. اسم طالب التسجيل .جنمارك دياغنوستيكس، إنك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5964  La Place Court, Carlsbad, California 
92008 United States of America 

، 60229ال بالس كورت، كارلسباد، كاليفورنيا   4695
 الواليات المتحدة األميريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 167114 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 491445 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

In respect Surgical, medical dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic articles; 
Suture materials; Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus; instruments, clothes, lights and lamps for medical, 
curative, surgica a denta, ا and yeterinary se; feeding bottles, 
feeding bottles handles; teats; s0others, pacifiers and teething 
rings; spoons and medical feeder for administering medicines; 
Cups and vessels adapted for feeding babies and children; 
Incubators; toilet chair; toilet chair for babies and children; 
breast pumps; nursing appliances for use in breast feeding, 
including appliances for the treatment and correction of 
Inverted nipples; breast pads breast shields, nipple protectors, 
breasts cooling pads, breasts heating pads; thermometers; 
sterilizing apparatus and accessories therefor; arm bands for 
babies and young children; condoms; parts and gs for all the 
aforesaid goods; massage apparatus, electric or non - electric, 
body and it massagers; gloves for massage, thermal massage 
pads; Vibration generating apparatus for massage; pregnancy 
support belt; babies bottles; disposable feeding bottles; 
disposable babies bottles; parts and fittings for feeding bottles 
and babies bottles; breast pumps, including manual breast 
pump, electric breast pump, battery operated breast pump; 
parts and fittings for breast pumps; nipple shields; icepack for 
medical purposes; medical coolers for breast milk; parts, 
fittings and closures for cups and vessels: medical pouches 
and containers for collection, deep - freezing, storing, transport 
and reheating breast milk for medical purposes; teats; pacifiers 
and teats for baby bottles; dummies and teats for babies; 
dummy chains, namely pacifier clips and holders; ear and 
forehead thermometers; apparatus for removing nasal mucous, 
namely, external nasal dilators, nasal aspirators, nasal irrigation 
vessel, naval lavage vessel; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

واسنان إصطناعية ؛  اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف و عيون
ادوات تجبير ؛ مواد خياطة او درز الجروح ؛ ادوات األدوات والمالبس واألضواء والمصابيح 
لالستخدام الطبي والعالجي والجراحي واألسنان والطب جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية 

لمات ؛ ؛ المالعق والتغذية الطبية إلدارة قوارير الرضاعة ، مقابض قوارير الرضاعة ؛ ح
عضاضات ، اللهايات وحلقات التسنين ؛ البيطري ؛ األدوية الكؤوس واألوعية الخاصة بتغذية 
الرضع واألطفال ؛ حاضنات ؛ كرسي المرحاض ؛ كرسي المرحاض لألطفال الرضع واألطفال 

؛ مضخات الثدي ؛ أجهزة تمريض لالستخدام في الرضاع الطبيعية ، بما في ذلك أجهزة لعالج 
واقيات الثدي ، واقيات الحلمة ، : ( الحلمات المقلوبة ؛ وسادات الثدي ، أجهزة وتصحيح 

ميزان الحرارة جهاز ) وسادات تبريد الثدي ، وسادات تسخين الثدي ؛ أجهزة قياس الحرارة 
الواقي الذكري ، قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله ؛ واألطفال الصغار 

راع وملحقاتهاء التعقيم تدليك ، كهربائي او غير كهربائي ، مساج لألطفال الرضع شريط ذ
للجسم والثدي ؛ قفازات للتدليك ، وسادات تدليك حرارية ؛ جهاز توليد االهتزاز للتدليك ؛ 

حزام دعم الحمل وزجاجات األطفال زجاجات التغذية ترمي بعد االستعمال ؛ زجاجات الرضع 
تركيبات الزجاجات التغذية وزجاجات األطفال ؛ مضخات ترمي بعد االستعمال ؛ قطع غي ر و

الثدي ، بما في ذلك مضخة الثدي اليدوية ، مضخة الثدي الكهربائية ، مضخة الثدي التي 
تعمل بالبطاريات ، قطع غيار وتركيبات المضخات الثدي ؛ دروع لحلمات الثدي ؛ علبة ثلج 

زاء وتركيبات وغالقات لألكواب واألوعية لألغراض الطبية ؛ مبردات طبية للحليب الثدي ؛ اج
؛ الحقائب الطبية والحاويات الجمع والتجميد العميق وتخزين ونقل وإعادة تسخين حليب األم 

لألغراض اللهايات والحلمات الزجاجات األطفال ؛ الدمى والحلمات لألطفال ؛ سالسل اللهاية ، 
؛ اجهزة قياس الحرارة لالذن وال وتحديدا طوق المصاصات و حاملهاء الطبية ؛ الحلمات 

جبهة ؛ جهاز إلزالة مخاط األنف وتحديدا موسعات األنف الخارجية ، الشافطات األنفية ، 
 قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة وتجهيزات لجميع السلع. وعاء الشفط األنفي ؛ 

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

eaaN tpac lppA: Koninklijke Philips 
Electronics N.V  

:التسجيلاسم طالب  شركة كوننكليجي فيليبس اليكترونكس ان في   

lpc oapN ty     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Netherlands at high tech campus 5 
eindhoven  

 عنوان طالب التسجيل  هولندا /ايه اي ،ايندهوفن  4هاي تيك كامباس 

Applicant for 
Correspondence 

P.O BOX 928413-11190 - amman -wasfi al 
tal str /al quds complex floor 5 num 224 

عمان ش وصفي التل مجمع  44462-609541ص ب  
 005رقم  4القدس ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 166845 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 499954 الصنف 
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    eEPlO     
Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

In respect Surgical, medical dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic articles; 
Suture materials; Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus; instruments, clothes, lights and lamps for medical, 
curative, surgica a denta, ا and yeterinary se; feeding bottles, 
feeding bottles handles; teats; s0others, pacifiers and teething 
rings; spoons and medical feeder for administering medicines; 
Cups and vessels adapted for feeding babies and children; 
Incubators; toilet chair; toilet chair for babies and children; 
breast pumps; nursing appliances for use in breast feeding, 
including appliances for the treatment and correction of 
Inverted nipples; breast pads breast shields, nipple protectors, 
breasts cooling pads, breasts heating pads; thermometers; 
sterilizing apparatus and accessories therefor; arm bands for 
babies and young children; condoms; parts and gs for all the 
aforesaid goods; massage apparatus, electric or non - electric, 
body and it massagers; gloves for massage, thermal massage 
pads; Vibration generating apparatus for massage; pregnancy 
support belt; babies bottles; disposable feeding bottles; 
disposable babies bottles; parts and fittings for feeding bottles 
and babies bottles; breast pumps, including manual breast 
pump, electric breast pump, battery operated breast pump; 
parts and fittings for breast pumps; nipple shields; icepack for 
medical purposes; medical coolers for breast milk; parts, 
fittings and closures for cups and vessels: medical pouches 
and containers for collection, deep - freezing, storing, transport 
and reheating breast milk for medical purposes; teats; pacifiers 
and teats for baby bottles; dummies and teats for babies; 
dummy chains, namely pacifier clips and holders; ear and 
forehead thermometers; apparatus for removing nasal mucous, 
namely, external nasal dilators, nasal aspirators, nasal irrigation 
vessel, naval lavage vessel; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

واسنان إصطناعية ؛  اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف و عيون
ادوات تجبير ؛ مواد خياطة او درز الجروح ؛ ادوات األدوات والمالبس واألضواء والمصابيح 
لالستخدام الطبي والعالجي والجراحي واألسنان والطب جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية 

لمات ؛ ؛ المالعق والتغذية الطبية إلدارة قوارير الرضاعة ، مقابض قوارير الرضاعة ؛ ح
عضاضات ، اللهايات وحلقات التسنين ؛ البيطري ؛ األدوية الكؤوس واألوعية الخاصة بتغذية 
الرضع واألطفال ؛ حاضنات ؛ كرسي المرحاض ؛ كرسي المرحاض لألطفال الرضع واألطفال 

؛ مضخات الثدي ؛ أجهزة تمريض لالستخدام في الرضاع الطبيعية ، بما في ذلك أجهزة لعالج 
واقيات الثدي ، واقيات الحلمة ، : ( الحلمات المقلوبة ؛ وسادات الثدي ، أجهزة وتصحيح 

ميزان الحرارة جهاز ) وسادات تبريد الثدي ، وسادات تسخين الثدي ؛ أجهزة قياس الحرارة 
الواقي الذكري ، قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله ؛ واألطفال الصغار 

راع وملحقاتهاء التعقيم تدليك ، كهربائي او غير كهربائي ، مساج لألطفال الرضع شريط ذ
للجسم والثدي ؛ قفازات للتدليك ، وسادات تدليك حرارية ؛ جهاز توليد االهتزاز للتدليك ؛ 

حزام دعم الحمل وزجاجات األطفال زجاجات التغذية ترمي بعد االستعمال ؛ زجاجات الرضع 
تركيبات الزجاجات التغذية وزجاجات األطفال ؛ مضخات ترمي بعد االستعمال ؛ قطع غي ر و

الثدي ، بما في ذلك مضخة الثدي اليدوية ، مضخة الثدي الكهربائية ، مضخة الثدي التي 
تعمل بالبطاريات ، قطع غيار وتركيبات المضخات الثدي ؛ دروع لحلمات الثدي ؛ علبة ثلج 

زاء وتركيبات وغالقات لألكواب واألوعية لألغراض الطبية ؛ مبردات طبية للحليب الثدي ؛ اج
؛ الحقائب الطبية والحاويات الجمع والتجميد العميق وتخزين ونقل وإعادة تسخين حليب األم 

لألغراض اللهايات والحلمات الزجاجات األطفال ؛ الدمى والحلمات لألطفال ؛ سالسل اللهاية ، 
؛ اجهزة قياس الحرارة لالذن وال وتحديدا طوق المصاصات و حاملهاء الطبية ؛ الحلمات 

جبهة ؛ جهاز إلزالة مخاط األنف وتحديدا موسعات األنف الخارجية ، الشافطات األنفية ، 
 قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة وتجهيزات لجميع السلع. وعاء الشفط األنفي ؛ 

Date of 20/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

eaaN tpac lppA: Koninklijke Philips 
Electronics N.V  

:اسم طالب التسجيل شركة كوننكليجي فيليبس اليكترونكس ان في   

lpc oapN ty     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Netherlands at high tech campus 5 
eindhoven  

 عنوان طالب التسجيل  هولندا /ايه اي ،ايندهوفن  4هاي تيك كامباس 

Applicant for 
Correspondence 

P.O BOX 928413-11190 - amman -wasfi al 
tal str /al quds complex floor 5 num 224 

عمان ش وصفي التل مجمع القدس  44462-609541ص ب 
 005رقم  4ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 166844 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 499955 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Surgical and medical apparatus and instruments; devices, syringes 
and needles for injections and medical purposes; apparatus and 
instruments for diagnostic purposes; apparatus and instruments 
for use with diagnosing, managing, surveying, assessing, 
controlling and examining psychological and neurological 
disorders and diseases, dementia, Alzheimer's disorder and 
disease, dizziness, seizures, stroke, depression, cognitive 
impairment, cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome 
(LGS), sclerosis, porphyria, Huntington's disorder and disease, 
insomnia, Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or absent motor 
functions, tremor, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
mania, ADHD, PTSD, agitation, aggression, autism, melancholy, 
OCD, Tourette’s syndrome, progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, nausea, cancer, 
migraine, pain, alcoholism and dependency; integrated medical 
systems for use with computer software containing medical 
instruments and software for information and information 
management for use of a Web-based physical and psychological 
and neurological examination and assessment of patients and 
clients; integrated medical instruments for managing, measuring, 
surveying assessing, controlling, collecting, storing, transmitting 
and examining patient and client data and information picked up by 
the medical system; medical instruments for information, guidance, 
managing and dealing with medicines. 

احية والطبية ؛ األجهزة والمحاقن واإلبر للحقن واألغراض األجهزة واألدوات الجر 
الطبية ؛ أجهزة وأدوات ألغراض التشخيص ؛ أجهزة وأدوات الستخدامها في تشخيص 

، إدارة ، مسح ، تقييم ، مراقبة وفحص االضطرابات واألمراض النفسية والعصبية ، 
الدماغية ، النوبات ، الخرف ، مرض الزهايمر ومرضه ، الدوار ، النوبات ، السكتة 

السكتة الدماغية ، االكتئاب ، الضعف المعرفي ، االضطرابات المعرفية واألمراض ، 
اضطرابات المزاج ، ذهان ، قلق ، ال مباالة ، صرع ، متالزمة لينوكس غاستو، التصلب 
، البورفيريا ، اضطراب هنتنغتون ومرضه ، األرق ، اضطراب الشلل الرعاش ومرضه ، 

، اضطرابات الحركة واألمراض ، خلل الحركة ، وظائف الحركية الضعيفة أو  السقوط
الغائبة ، الهزة ، الفصام ، االضطراب الثنائي القطب والمرض ، الهوس ،اضطراب فرط 
الحركة ونقص االنتباه ، اضطراب ما بعد الصدمة ، التهيج،  العدوان ، التوحد ، الكآبة ، 

يت ، الشلل التقدمي فوق النووي، األرق ، آكاتيسيا ، الوسواس القهري ، متالزمة تور
التعب ، النعاس ، الغثيان ، السرطان ، الصداع النصفي ، األلم ، إدمان الكحول واإلدمان 
؛ األنظمة الطبية المتكاملة لالستخدام مع برامج الكمبيوتر التي تحتوي على أدوات طبية 

خدام الفحص البدني والنفسي والعصبي وبرمجيات إلدارة المعلومات والمعلومات الست
على الويب وتقييم المرضى والعمالء ؛ أدوات طبية متكاملة إلدارة وقياس ومسح تقييم 
ومراقبة وجمع وتخزين ونقل وفحص بيانات المرضى والمعلومات التي التقطها النظام 

ل مع الطبي ؛ األدوات الطبية للحصول على المعلومات والتوجيه واإلدارة والتعام
 ..األدوية

Special conditions:  The registration of this trademark should be 
limited in colour Orange, according to the printfiled with the 

application   . 
 

 ن تسجيل هذه العالمة محددة باللون البرتقاليا: شروط خاصة 
 

Date of 29/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

eaaN tpac lppA: H Lundbeak A/S  اسم طالب التسجيل اس /شركة اتش الندبيك ايه:  

lpc oapN ty     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address ottiliavej 9 , 2500 valby , denmark  عنوان طالب التسجيل  .فالبي ، الدنمارك 0422،  6اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

  -  P.O BOX 928413-11190 - amman -wasfi 
al tal str /al quds complex floor 5 num 224 

عمان ش وصفي التل مجمع القدس  44462-609541ص ب 
 005رقم  4ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 166879 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 499916 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

lighting units   وحدات انارة 

Date of 30/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2018  

eaaN tpac lppA: Hamza Mohammad Amin 
Yousef Abo Nabaa 

:اسم طالب التسجيل يوسف ابو نبعه )محمد امين (حمزة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -alabdaly area -jabal al hussein 
algalil st panorama compound , P.O.Box: 
510409, 11151 

ش الجليل مجمع -حي جبل الحسين -منطقة العبدلي -عمان 
 44444, 442526:ب.بانوراما   ، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 510409 -11151 amman -alabdaly 
area -jabal al hussein algalil st panorama 
compound  

حي جبل -منطقة العبدلي -عمان  44444 -442526ب .ص 
 ش الجليل مجمع بانوراما -الحسين 

ليغعنوان التب  

Trademark 167178 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 491419 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lighting -ventilation equipment-fans المراوح-معدات التهوية- االنارة 

Date of 17/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2018  

eaaN tpac lppA : Hasan nassar & partners 
co. 

:اسم طالب التسجيل شركة حسن نصار وشركاه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman- al mahtta-al hareth bin ouff st, 
P.O.Box: 231, 11710 

ش الحارث بن عوف  ، -حي الظباط-المحطة-عمان
 44142, 014:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 231 -11710 amman- al mahtta-al 
hareth bin ouff st 

الحارث ش -حي الظباط-المحطة-عمان 44142 -014ب .ص 
 بن عوف

ليغعنوان التب  

Trademark 167021 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 491204 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 sopmE;scatnE achltcr lE;tlcpcrcro  opmE acmmcc Eceaocc;
 mc cea lamps; Acetylene flares; Cooking apparatus and 
installations; Lava rocks   acmElceiocilrmlacc  E;

sl ccalconacE; ccmmcc EceaommoconmEoer machines; Hair 
dryers; Water heaters; Fog machines for stage use;  loncea

ceEno  oncaeE;sonlcceaceEno  oncaeE; mnaponcrEa ocsonlc
 tlonlcE;sc nlcE acrcceiceasonlc ; Radiators, electric; Lighters; 
sa EplccEoncaeceEno  oncaeE.  

مصابيح؛ أضواء للسيارات؛ مصابيح مبيد للجراثيم لتنقية الهواء؛ مصابيح الشباك؛ مشاعل 
الستخدامها في شوايات الشواء؛ ( فاالال)أجهزة وآالت الطبخ؛ صخور الحمم  األسيتيلين؛  

تنقية الهواء؛ مجففات الشعر؛ سخانات مياه؛ آالت الضباب لالستخدام  ثالجات؛ أجهزة وآالت  
الري؛ سخانات المياه بالطاقة الشمسية و األوتوماتيكية؛  في المنصات؛ آالت التدفئة؛ آالت 

  .البلمرةالوالعات؛ آالت  مرشحات لمياه الشرب؛ مشعات كهربائية؛ 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
بكين،  هايديان ديستريكت، ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46ام عمارة ، عمارة رقم  عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166888 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 499999 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lighting fixtures; lamp shades; lamp bases; lamp finials; 
electric night lights; dispensing units for air fresheners and 
room deodorants; electric candles; humidifiers; portable 
battery-operated lights that can be placed on surfaces where 
other light sources are unavailable 

تركيبات إضاءة، أغطية للمصابيح، قواعد للمصابيح، زهريات للمصابيح، مصابيح ليلية 
ت تعطير الهواء ومعطرات الغرف، شموع كهربائية، كهربائية، وحدات توزيع لمستحضرا

مرطبات، مصابيح متنقلة تعمل ببطاريات ُيمكن وضعها على أسطح حيث ال تتوافر مصادر 
 .إضاءة أخرى

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249860 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056992: االدعاءرقم 

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 166966 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 499699 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

electric heaters; heating filaments, electric; power-operated 
vaporizers for household use; coolers for industrial purposes; 
tobacco roasters; cooling installations for tobacco; towel 
steamers [for hairdressing purposes]; boilers (other than for 
parts of power machines and combustion engines); steam facial 
apparatus [saunas]; heating and cooling systems for work; 
heating apparatus, electric (for work and household use); 
apparatus for steam generating; evaporators for chemical 
processing; heat exchangers for chemical processing; distillers 
for chemical processing; steamers for chemical processing; 
drying apparatus for making chemical product; recuperators for 
making chemical product 

اجهزة التسخين الكهربائية، اسالك رفيعة كهربائية للتدفئة، مبخرات كهربائية لالستخدام 
المنزلي، مبردات لألغراض الصناعية، محمصات التبغ، منشآت التبريد للتبغ، مبخرات 

بخالف التي ألجزاء من آالت الطاقة ومحركات )، الغاليات [لشعرألغراض تصفيف ا]المناشف 
، منشآت التدفئة والتبريد لالستخدام [الساونا/حمامات البخار]، أجهزة بخار الوجه (االحتراق

، أجهزة لتوليد البخار، (لالستخدام المكتبي والمنزلي)المكتبي، أجهزة التدفئة الكهربائية 
مبادالت حرارية للمعالجة الكيميائية، آالت تقطير للمعالجة  مبخرات للمعالجة الكيميائية،

الكيميائية، أجهزة بخار للمعالجة الكيميائية، أجهزة تجفيف لصنع المنتجات الكيميائية، 
 معوضات حرارية لصنع المنتجات الكيميائية

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2018-0183319 
Claim Date: 28/12/2018 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0249-2491146: رقم االدعاء

 09/40/0249: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت 14

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166954 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 499645 الصنف 
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   N N vpaol  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

electric heaters; heating filaments, electric; power-operated 
vaporizers for household use; coolers for industrial purposes; 
tobacco roasters; cooling installations for tobacco; towel 
steamers [for hairdressing purposes]; boilers (other than for 
parts of power machines and combustion engines); steam facial 
apparatus [saunas]; heating and cooling systems for work; 
heating apparatus, electric (for work and household use); 
apparatus for steam generating; evaporators for chemical 
processing; heat exchangers for chemical processing; distillers 
for chemical processing; steamers for chemical processing; 
drying apparatus for making chemical product; recuperators for 
making chemical product 

اجهزة التسخين الكهربائية، اسالك رفيعة كهربائية للتدفئة، مبخرات كهربائية لالستخدام 
لتبغ، منشآت التبريد للتبغ، مبخرات المنزلي، مبردات لألغراض الصناعية، محمصات ا

بخالف التي ألجزاء من آالت الطاقة ومحركات )، الغاليات [ألغراض تصفيف الشعر]المناشف 
، منشآت التدفئة والتبريد لالستخدام [الساونا/حمامات البخار]، أجهزة بخار الوجه (االحتراق

، أجهزة لتوليد البخار، (لمنزليلالستخدام المكتبي وا)المكتبي، أجهزة التدفئة الكهربائية 
مبخرات للمعالجة الكيميائية، مبادالت حرارية للمعالجة الكيميائية، آالت تقطير للمعالجة 
الكيميائية، أجهزة بخار للمعالجة الكيميائية، أجهزة تجفيف لصنع المنتجات الكيميائية، 

 معوضات حرارية لصنع المنتجات الكيميائية

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0001222 
Claim Date: 03/01/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 2224000-0246-52: رقم االدعاء

 21/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION  اسم طالب التسجيل كوربوريشنكيه تي آند جي:  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-بيوتكوت،  14

Applicant for 
Correspondence 

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

أبوغزالة بناية مبنى مجموعة طالل  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167135 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 491414 الصنف 
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   Om a  nopA  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 
dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 
purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 
thermal collectors [heating]; Air cleaners; Heating apparatus; 
Light Emitting Diode [LED] lamps; Gas ranges; Electric ovens; 
Cooking utensils, electric; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Clothes management machines for drying clothes 
(electric) for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 
steaming garments for household purposes; Electric clothes 
drying machines with sterilization, deodorization and crease-
resistant treatment functions for household purposes; Sinks 

مكيفات الهواء، أجهزة الهواء الساخن، أجهزة الرطوبة، جهاز إزالة رطوبة كهربائي 
لالستخدام المنزلي، مواقد كبيرة كهربائية، أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية، أجهزة 

أجهزة غشائية لتنقية المياه، مجمعات الحرارة الشمسية  تأيين المياه لألغراض المنزلية،
، منظفات الهواء، أجهزة التدفئة، مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، مواقد [التدفئة]

الغاز، أفران كهربائية، أواني الطهي، كهربائية، ثالجات كهربائية، مجففات المالبس 
لألغراض المنزلية، آالت ( الكهربائية)بس الكهربائية، آالت تشغيل المالبس لتجفيف المال

إدارة المالبس الكهربائية ذات وظائف إزالة الروائح الكريهة من المالبس وتعقيمها وكيها 
بالبخار لألغراض المنزلية، آالت كهربائية لتجفيف المالبس ذات وظائف التعقيم وإزالة 

 .الروائح الكريهة وإزالة الثنايا لألغراض المنزلية، مغاسل

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167129 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 491406 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Indoor & Outdoor Luminaires وحدات إنارة داخلية وخارجية 

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

eaaN tpac lppA: Hamed Obaido & Partner 
Co. 

:اسم طالب التسجيل شركة حامد عبيدو وشريكه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address AMMAN, P.O.Box: 340497, 11134 عنوان طالب التسجيل  44415, 152561:ب.عمان ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 340497 -11134 AMMAN  ليغعنوان التب عمان  44415 -152561ب .ص  

Trademark 166923 Class 11 11 العالمة التجاريةرقم  499601 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Refrigerator - gas ovens - heating greenhouses - air 
conditioners - fans - water coolers - grills - water heaters -
popcrn makes- ice cream maker 

سخانات ماء  -شوايات  -كولرات ماء  -مراوح -مكيفات  -صوبات تدفئة  -افران غاز -ثالجة 
 صانعة ايس كريم  -

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: Quality and quality for 
electronics 

:اسم طالب التسجيل شركة الجودة والنوعية لاللكترونيات  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Mwaqqar city industrial-section10, 
P.O.Box: 25, 11623 

 عنوان طالب التسجيل  44901, 04:ب.، ص  5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 25 -11623 Al Mwaqqar city 
industrial-section10 

ليغعنوان التب 5قطعة-42قطاع-الموقر الصناعية  44901 -04ب .ص   

Trademark 166987 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 499691 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

stand lamps , luminous tubes for lighting , safety lamps , 
electric lights for cmistmas trees , led lighting apparatus ,light 
bulbs ,lanterns for ghting ,, lamp glasses lighting, electric 
flashlights , searchlights landeliers , ceiling lights , 
electricelectric fans for personal use ir conditioningm , string 
lights for festive decoration , heating oparatus, air deodorizing 
apparatu  

اضوية لمبات قياسية ، انابيب مضيئة ، اضوية توفير ، اضوية  NAhمصابيح ، فوانيس ، 
، ثريات ، ضوء سقف مراوح ، مكيفات انارة زينة اضوية زجاجية ، مشعل مضيء ، كشافات 

 مخفية ، اجهزة تدفئة ، شفا طات 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Belal Mohammad 
Sharabati 

:اسم طالب التسجيل بالل محمد اكرم فرحات الشرباتي   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / rfifan majali , P.O.Box: 6739, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 9116:ب.رفيفان المجالي   ، ص/ عمان

Applicant for 
Correspondence 

advocate mohanad j . asmar  P.O.Box 
6739 -11118 shmisani- pr shaker street - 
hisham center building-4the floor. 

 -9116ب .صالمحامي مهند جمال عبد الفتاح االسمر  
 -هشام سنتر -شارع االمير شاكر  -شميساني / عمان  44449

 .مكتب المحامي مهند االسمر  - 5ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167022 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 491200 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Locomotives; Cars; Bicycles; Pumps for bicycle tires; Strollers; 
Carts;  scclE achltcr lstll E;slmoccamn cnE acceelcnmilE;

 chc coercaelE;  somertlE;so lnEElonE acrtc rcle, ac
hltcr lE;s lrnccrhltcr lE; oplco drones; Funiculars; Remote 

control vehicles, other than toys. 

القاطرات؛ السيارات؛ دراجات؛ مضخات إلطارات الدراجات؛ عربات األطفال؛ عربات؛ اطارات 
؛ (درونات)بدون طيار السيارات؛ عدة إصالح لألنابيب الداخلية؛ طائرات مدنية  عجالت 

لألطفال للسيارات؛ سيارة كهربائية؛ طائرات بدون طيار  زوارق؛ مقاعد السالمة 
  .مركبات التحكم عن بعد، بخالف اللعب ؛قطار سكك الحديد المعلقة؛ (درونات)بالكاميرا

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatl Middle 
Street, Haidian District, Beijing, China,  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166887 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 499991 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Firearms; projecting apparatus for grenades, bombs and other 
missiles; pyrotechnics; explosives; detonators; sprays for 
personal defense purposes; tanks [weapons]; highway flares, 
explosive or pyrotechnical 

األسلحة النارية، أجهزة قذف القنابل اليدوية والقنابل وغيرها من القذائف، األلعاب النارية، 
، [األسلحة]الدبابات  المتفجرات، أدوات التفجير، البخاخات ألغراض الدفاع عن النفس،

 .ومشاعل الطرق السريعة، سواء المتفجرة أو النارية

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO trading 
also as KOBE STEEL, 
LTD. 

:اسم طالب التسجيل كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل، ليمتد  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

 -كو، كوب  -تشوم، تشيو  - 0كايجاندوري  -، واكينوهاما 0-5
 اليابان، 944 -9494شي، هيوجو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167111 Class 13 13 رقم العالمة التجارية 491444 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Precious metals; Jewelry boxes; Charms for key rings; 
Brooches  [jlsl cE];Alri orlE[jlsl cE];scamccelEa mclrcamE

plno ; lsl cE; Wristwatches; Chronometric instruments; Alarm 
clocks. 

؛ قالدات [مجوهرات]المعادن الثمينة؛ صناديق المجوهرات؛قالدات للخواتم؛ دبابيس 
التماثيل من المعادن الثمينة؛ مجوهرات؛ ساعات المعصم؛ أدوات كرونومترية؛  ؛ [مجوهرات]

  .ساعات التنبيه

Priority claim:  Claim Country: CN 
Claim No.: 27803072  
Claim Date: 10/04/2019 

 bl: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 27803072: رقم االدعاء

 42/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo,  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166892 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 499960 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Jewellery; earrings; body jewellery and ear jewellery used to 
first pierce the ear and body for ornamental purposes; pre-
sterilized ear piercing studs; pre-sterilized body piercing studs. 

مجوهرات؛ أقراط؛ مجوهرات الجسم ومجوهرات األذن التي تستخدم في ثقب األذن والجسم 
ألول مرة لغايات الزينة؛ رصائع ثقب األذن المعقمة مسبقاً؛ رصائع ثقب الجسم المعقمة 

 .مسبقاً 

Disclaimer: The Registration of this mark does not give its 
owners the absolute right to use the word “ system ” and 
number “2000  ” if  they are not mentioned separately from the 
mark. 

"  tatcAp" إن تسجيل هذه العالمة اليعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال كلمة: التنازل
 .اذ ما وردت  بشكل منفصل عن العالمة "  0222"والرقم

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  1كوانتاماتيك هاوس،  
 بي بيه المملكة المتحدة1 42ئي

 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  44464 -642492ب .صسماس للملكية الفكرية 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 9

 االردن -عمانهليل، منطقة تالع العلي، 

ليغعنوان التب  

Trademark 167065 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 491294 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Clocks; watches; jewelry; jewelry and accessory boxes; jewelry 
organizer cases; watch bands and straps; key chains 

ساعات حائط، ساعات يد، مجوهرات، صناديق مجوهرات وملحقات، حافظات منظمة 
 للمجوهرات، أربطة ساعات اليد، سالسل مفاتيح

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249868 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: االدعاء بلد: االدعاء بحق االولوية
 99056999: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425 رقم

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166967 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 499691 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

watches   الساعات 

Date of 11/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/11/2019  

eaaN tpac lppA: Suzan Fayez Salamh 
Kaleel  

:اسم طالب التسجيل سوزان فايز سالمة خليل    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , P.O.Box: 7123, 11118 عنوان طالب التسجيل  44449, 1401:ب.عمان ، وسط البلد   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 amman   ليغعنوان التب عمان ، وسط البلد  44449 -1401ب .ص  

Trademark 166994 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 499665 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Paper And Cardboard , Printed Matter Plastic Sheet , Films Annd 
Bags For Wrapping And Packaging 

 االوراق والمطبوعات والكرتون ورقائق بالستكيه واكياس بالستكيه للتغليف

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

eaaN tpac lppA: FOOD MAKERS 
RESTAURANT CO 

:اسم طالب التسجيل شركه مطاعم صناع الطعام  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Madina Monawra str, P.O.Box: 
3366, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 1199:ب.عمان شارع المدينه المنوره  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3366 -11953 amman /al swifiya ليغعنوان التب  الصويفية/عمان 44641 -1199ب .ص  

Trademark 167069 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491296 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

paper and cardboard , printed matter plastic sheets , films and 
bags for wrapping and packaging 

 االوراق والمطبوعات والكرتون ورقائق بالستكيه واكياس بالستكيه للتغليف 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

eaaN tpac lppA: food makers  restaurant 
cop 

:اسم طالب التسجيل شركه مطاعم صناع الطعام   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/madina monawarastr, P.O.Box: 
3366, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 1199:ب.شارع المدينه المنوره   ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 3366 -11953 amman /al swifiya ليغعنوان التب الصويفية/عمان 44641 -1199ب .ص  

Trademark 167070 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491212 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

printed matter,   
booklets,catalogues,brochures,signboards,correspondence,pap
er,carton 

 الكرتون,الورق,مراسالت,والفتات( نشرات)بروشورات,كتالوجات,كتيبات,المطبوعات

Date of 21/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

eaaN tpac lppA: al hijjawi trade&auto 
service group co ltd 

:اسم طالب التسجيل شركة مجموعة الحجاوي لتجارة وخدمة السيارات محدودة المسؤولية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box: 
940881, 11194 

, 652994:ب.دوار الواحة  ، ص/ش المدينة المنورة/عمان
44465 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 940881 -11194 amman/madina 
monawara str 

دوار /ش المدينة المنورة/عمان 44465 -652994ب .ص 
 الواحة

ليغعنوان التب  

Trademark 166992 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 499660 الصنف 



145 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Letter racks; cookbook holders (stationery); office supplies, 
namely, binder clips,hanging file folders; black boards, 
magnetic boards; desk file trays, desktop organizers; bookends; 
file boxes for storage of business and personal records; file 
trays; photo storage boxes; globes (Terrestrial -) , 

، لوازم مكتبية و تحديًدا مشابك رابطة و (قرطاسية)رفوف الحروف، حامالت كتب الطهي 
ات التعليق، لوحات سوداء و لوحات مغناطيسية، أدراج ملفات مكتبية و منظم حامالت ملفات

ملفات لتخزين سجالت أعمال تجارية وشخصية، أدراج ملفات،  مكتبية، مساند مكتب، صناديق
 ,صناديق تخزين صور، خرائط كروية 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 0591-44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167102 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491420 الصنف 



146 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Paper; Tailors' chalk; Copying paper [stationery]; Tissues of 
paper for  clpahceapoil-mm; rhlcncElpleniaocrEa  paper or 
cardboard; Printed  ponnlc;snonmlnnlEa momclcptrtS;sccenlr

mmi croncaeE;soaotcelE [periodicals]; Posters; Bags of paper 
for packaging; Pencil sharpeners; sccncearoElE[ElnE];s annlcE;

snopmE[Elo E];sleE; rtlEchlioerE ac EnoncaelcE or 
household purposes; Drawing instruments; Drawing boards; 
 sEmlsccnlcE,l lrnccraceae-l lrnccr;slortceaponlcco E[ltrlmn
apparatus]; Modelling materials; Stationery. 

؛ مناديل ورقية إلزالة الماكياج؛ لوحات [القرطاسية]ورق؛ طباشير الخياطين؛ نسخ الورق 
رقي؛ المنشورات الورق أو الورق المقوى؛ المطبوعات؛ تماثيل من الورق الو اإلعالن من 

؛ ملصقات؛ أكياس من الورق للتغليف؛ المباري؛ طقم الكتابة [دوريات]  المطبوعة؛ مجالت 
؛ أقالم؛ أشرطة الصقة لألغراض المكتبية [األختام]الطوابع  ؛ السجالت اليومية؛ [مجموعات]

كهربائية؛ مواد اآلالت الكاتبة، الكهربائية أو غير ال أو المنزلية؛ أدوات الرسم؛ لوحات الرسم؛ 
  .مكتبيه ؛ مواد النمذجة؛ ادوات [باستثناء األجهزة]تعليمية 

Priority claim:  Claim Country: CN 
Claim No.: 27803083  
Claim Date: 10/04/2019 

 bl: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 27803083: رقم االدعاء

 42/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .إنك شاومي:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166893 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 499961 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Prints; stationery, letter racks, chalk boards, black boards, 
magnetic boards; desk sets; desk file trays, desktop organizers, 
bookends; file boxes for storage of personal records, file trays; 
photo book albums and storage boxes; paint brushes; 
notebooks; blank journals; pencils; pens; stationery notes; 
highlighter pens; markers; erasers; paper staplers; paper 
expanding files; paper clips; stickers; binders; self-adhesive 
tape; glitter glue; pencil cases; folders; paper weights; 
calendars; personal organizers 

مواد طباعة، أدوات مكتبية أرفف خطابات سبورات طباشير سبورات سوداء سبورات 
مساند للكتب، مغنطيسية، أطقم مكاتب، حاويات لملفات المكتب، مفكرات لسطح المكتب 

صناديق ملفات لحفظ السجالت الشخصية حاويات للملفات، ألبومات صور وصناديق تخزين، 
فرش طالء، دفاتر، مجالت فارغة، أقالم رصاص، أقالم جافة، أوراق مالحظات مكتبية، أقالم 

تظليل، أقالم سبورة، ممحاة، دبابيس ورق، ملفات تمديد الورق، مشابك ورق، ملصقات، 
شريط الصق، صمغ المع، حافظات أقالم رصاص، مجلدات، ثقاالت للورق، لوحات  جالدات،

 تقويم، مفكرات شخصية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88269865 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99096994: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166971 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 499614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Stationery and office requisites, except furniture; pastes and 
other adhesives for stationery or household purposes; 
correcting ink [heliography]; sealing wax; printing type; drawing 
instruments; paper shredders for office use; stencil plates; 
staplers [office requisites]; marking templates; histological 
sections for teaching purposes; pencil sharpeners; paint rollers; 
binding materials for books and papers; bibs of paper; paper 
pads for changing diapers; paper containers; wrapping paper; 
paper bags; cardboard cartons; plastic or paper bags for 
merchandise packaging [envelopes, pouches]; plastic film for 
packaging; elastic bands for offices; grocery bags of paper or 
plastic; garbage bags of paper or of plastics; marking chalk; 
banners of paper; flags of paper; paper party decorations; 
towels of paper; table napkins of paper; paper toilet bowl liners; 
shipping labels of paper; toilet seat cover paper; paper 
shopping bags; bookends; file boxes for storage of business 
and personal records; tablecloths of paper; figures made of 
paper; portraits; signboards of paper or cardboard; printed 
paper signs; paper badges; passport covers; money clips; 
architects' models; plastics for modelling; paper and cardboard; 
tissue paper; filtering materials of paper; bookmarkers; greeting 
cards; stickers; day planners; note books; memo pads; 
adhesive note paper; binders [office supplies]; paper folders; 
writing instruments; pens; paperweights; name badge holders 
[office requisites]; retractable reels for name badge holders 
[office requisites]; clips for name badge holders [office 
requisites]; business cards; letterhead paper; envelopes; 
mechanical pencils; ball-point pens; pencils; highlighting 
markers; albums; paper clips; rubber stamps; seals [stationery]; 
paper knives [letter openers]; stamp cases; seals for offices; 
pen trays; pen cases; stands for pens and pencils; postcards; 
teaching materials [except apparatus] ; printed matter; printed 
publications; books; booklets; catalogues; pamphlets; posters; 
instruction manuals; house organs; newsletters; newspapers; 
general feature magazines; calendars; drawings; textbooks; 
tickets; geographical maps; diaries; calligraphic works; 
paintings; pictures; photographs [printed]; photograph stands 

ة األخرى لألغراض القرطاسية واللوازم المكتبية، باستثناء األثاث، المعاجين والمواد الالصق
، ختم الشمع، نمط الطباعة، أدوات الرسم، [هيليوجرافي]المكتبية أو المنزلية، حبر التصحيح 

، [اللوازم المكتبية]آالت تقطيع األوراق لالستخدام المكتبي، لوحات االستنسل، الدباسات 
مواد تجليد  قوالب العالمات، المقاطع النسيجية ألغراض التدريس، المباري، بكرات الطالء،

الكتب واألوراق، المرايل الورقية، الحشوات الورقية لتغيير الحفاضات، حاويات الورق، ورق 
التغليف، األكياس الورقية، الكرتون، األكياس البالستيكية أو الورقية لتغليف البضائع 

لة من ، شرائط البالستيك للتغليف، األشرطة المرنة للمكاتب، أكياس البقا[األظرف والحقائب]
الورق أو البالستيك، أكياس القمامة من الورق أو البالستيك، طباشير العالمات، الالفتات 
الورقية، األعالم الورقية، الزينة الورقية للحفالت، المناشف الورقية، المناديل الورقية، 

بطانات ورق التواليت، ملصقات الشحن الورقية، ورق غطاء مقعد المرحاض، أكياس التسوق 
رقية، مساند الكتب، صناديق الملفات لتخزين األعمال والسجالت الشخصية، مفارش الو

المائدة من الورق، الشخصيات المصنوعة من الورق، الصور، الالفتات من الورق أو الورق 
المقوى، عالمات الورق المطبوع، الشارات الورقية، أغطية جواز السفر، مساكات المال، 

ين، بالستيك عمل النماذج، الورق والكرتون، المناديل الورقية، نماذج المهندسين المعماري
مواد الترشيح من الورق، العالمات المرجعية، البطاقات الترحيبية، الملصقات، أدوات 

لوازم ]التخطيط اليومية، دفاتر المالحظات، منصات المذكرات، الورق الالصق للمجلدات 
لوازم ]قالم، ثقاالت الورق، ماسكات شارة االسم ، مجلدات الورق، أدوات الكتابة، األ[مكتبية
، دبابيس لإلمساك [اللوازم المكتبية]، البكرات القابلة للسحب لحاملي شارة االسم [مكتبية

، بطاقات العمل، الورق ذو الرأسية، المظاريف، أقالم الرصاص [لوازم مكتبية]بشارة االسم 
ص، أقالم التمييز، األلبومات، المقاطع الورقية، الميكانيكية، أقالم الحبر الجاف، أقالم الرصا

، حاويات [فتاحات الخطابات]، سكاكين األوراق [القرطاسية]الملصقات المطاطية، األختام 
الطوابع، األختام للمكاتب، أدراج األقالم، حاويات األقالم، حوامل لألقالم واألقالم الرصاص، 

، المطبوعات، المنشورات المطبوعة، [ثناء األجهزةباست]البطاقات البريدية، المواد التعليمية 
الكتيبات، األدلة المصورة، الكتيبات، الملصقات، كتيبات التعليمات، أجهزة المنزل، . الكتب

النشرات اإلخبارية، الصحف، المجالت العامة، التقويمات، الرسومات، الكتب المدرسية، 
أعمال الخط، اللوحات، الصور، الصور التذاكر، الخرائط الجغرافية، المذكرات اليومية، 

 .، وحوامل الصور[المطبوعة]الفوتوغرافية 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO trading 
also as KOBE STEEL, 
LTD. 

:التسجيلاسم طالب  كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل، ليمتد  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

 -كو، كوب  -تشوم، تشيو  - 0كايجاندوري  -واكينوهاما ، 0-5
 ، اليابان944 -9494شي، هيوجو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167109 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491426 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/اجل البضائع من 

stationery, magazines  periodicals , plastic cling film, extensible, 
for palletization, printed matter, signboards of paper or 
cardboard, stamps  seals , paper*, advertisement boards of 
paper or cardboard, booklets, catalogues 

, المطبوعات, رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم المواد, مجالت  دوريات , القرطاسية
لوحات إعالنات من الورق أو , *الورق, طبعات  أختام , الفتات من الورق أو الورق المقوى

 الكتالوجات, الكتيبات, الورق المقوى

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

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

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

eaaN tpac lppA: Eid Dahdal &Partners Co اسم طالب التسجيل عيد دحدل   وشركاه:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/khalda, P.O.Box: 1101, 11910 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.خلدا  ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167175 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491414 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

stationery القرطاسية 

Date of 15/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  15/10/2019  

eaaN tpac lppA: AL AMEN STATIONERY 
INDUSTRY 

:اسم طالب التسجيل شركة االمين لصناعة القرطاسية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address IRBID ALHASHMY STRET , P.O.Box: 992, 
21110 

 عنوان طالب التسجيل  04442, 660:ب.اربد شارع الهاشمي  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 992 -21110 IRBID ALHASHMY 
STRET  

ليغعنوان التب اربد شارع الهاشمي 04442 -660ب .ص   

Trademark 167181 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491494 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Tracing needles for drawing purposes; etching needles; numbering 
apparatus; printing sets, portable [office requisites]; apparatus for 
mounting photographs; vignetting apparatus; bookbinding apparatus 
and machines [office equipment]; mimeograph apparatus and machines; 
type [numerals and letters]; sealing stamps; seals [stamps]; address 
stamps; hand labelling appliances; drawing instruments; writing 
instruments; aquarelles; elastic bands for offices; numbers [type]; 
printed questionnaires; order forms; business forms; partially printed 
forms; accounting forms; rollers for typewriters; finger moisteners; 
nibs; nibs of gold; inking ribbons; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; binding strips [bookbinding]; cigar bands; 
gummed tape [stationery]; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; typewriter ribbons; paper ribbons, other than haberdashery 
or hair decorations; paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; lithographic works of art; atlases; drawing sets; posters; 
placards of paper or cardboard; plastic cling film, extensible, for 
palletization; printers' blankets, not of textile; covers of paper for flower 
pots; finger-stalls [office requisites]; tablecloths of paper; covers 
[stationery]; pastels [crayons]; artists' pastels; fountain pens; steel 
pens; pens [office requisites]; drawing pens; pencils; slate pencils; 
charcoal pencils; gummed cloth for stationery purposes; bags for 
microwave cooking; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; garbage bags of paper or of plastics; conical paper bags; 
albums; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; 
stationery and office requisites, except furniture; writing slates; 
clipboards; drawing boards; paper and cardboard; cardboard tubes; 
fabrics for bookbinding; inking sheets for duplicators; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; cream containers of paper; paper 
shredders for office use; letter inserter machines for office use; pencil 
sharpening machines, electric or non-electric; check-marking machines 
for preventing fraud; paper folding machines for office use; document 
binding machines for office use; laminating machines for home and 
office use; adhesive-applying machines for home and office use; 
document laminators for office use; paper-feeding machines for office 
use; CD shredders for home or office use; automatic paper clip 
dispensing machines for office or stationery use; envelope sealing 
machines for offices; sealing machines for offices; imprinters for office 
use; electronic typewriters; typewriters, electric or non-electric; 
typewriters and office requisites [except furniture]; addressing 
machines; franking machines for office use; office type composing 
machines; office lettering machines; office decollating machines; office 
check writing and engraving machines; spiral binding machines for 
office use; stamp cancelling machines; printed horoscopes; crossword 
puzzles; ink; typeface; printing fonts; adhesive-backed letters and 
numbers [stationery]; letters and numbers made of paper; obliterating 

اجهزة طباعة متنقلة ; اجهزة ترقيم; ابر حفر; ابر استشفاف الغراض الرسم
اجهزة وآالت ; اجهزة نقش; اجهزة لتركيب الصور الفوتوغرافية; [مكتبيةلوازم ]

اختام ; احرف الطباعة; اجهزة وآالت ناسخة; [معدات مكتبية]تجليد الكتب 
ادوات ; ادوات رسم; ادوات دمغ يدوية; اختام عناوين; [طبعات]اختام ; توثيق
استبيانات ; الطباعة ارقام; اربطة مطاطية للمكاتب; ادوات للرسم المائي; كتابة

; استمارات مطبوعة بشكل جزئي; استمارات عمل; استمارات طلبيات; مطبوعة
اسنان ; اسفنجات ترطيب األصابع; اسطوانات لآلالت الكاتبة; استمارت المحاسبة

اشرطة تلقائية اللصق للقرطاسية ; اشرطة تحبير; اسنان اقالم من الذهب; اقالم
اشرطة الصقة ; اشرطة سيجار; [تجليد الكتب]ربط  اشرطة; او للغايات المنزلية

; اشرطة لآلالت الكاتبة; اشرطة الصقة للقرطاسية او لغايات منزلية; [قرطاسية]
اشرطة وبطاقات من الورق ; اشرطة من الورق، بخالف الخردوات وزينة الشعر

; اطقم رسم; اطالس; اشغال طباعة حجرية فنية; لتسجيل برامج الحاسوب
اغطية بالستيكية الصقة ; اعالنات من الورق او الورق المقوى; كبيرةاعالنات 

اغطية من ; اغطية للطابعات غير مصنوعة من النسيج; قابلة للتمدد لحزم المواد
اغطية ورقية ; [لوازم مكتبية]اغطية واقية لالصابع ; الورق الوعية الزهور

; اقالم تلوين للفنانين; يناقالم تلو; [قرطاسية]اغلفة للكتب او الرسائل ; للموائد
اقالم ; اقالم رسم; [لوازم مكتبية]اقالم حبر ; اقالم حبر فوالذية; اقالم حبر
; اقمشة الصقة الغراض القرطاسية; اقالم فحم; اقالم رصاص اردوازية; رصاص

من الورق او [ مغلفات واجربة]اكياس ; اكياس للطبخ بواسطة فرن الميكروويف
اكياس ورقية ; كياس نفايات من الورق او البالستيكا; البالستيك للتعبئة

; الرقائق واألغطية واألكياس البالستيكية للتعبئة والتغليف; البومات; مخروطية
الواح ذات ; الواح اردوازية للكتابة; القرطاسية والمواد المكتبية بخالف األثاث

انسجة ; ىانابيب من الورق المقو; الورق والورق المقوى; الواح رسم; مشابك
اوعية ; اوراق لف من السليلوز المستخلص; اوراق حبر للناسخات; لتجليد الكتب

آالت إدخال الرسائل في ; (لوازم المكتب)آالت اتالف الورق ; من الورق للكريمات
آالت بري اقالم الرصاص كهربائية او غير ; المغلفات الستخدامات مكتبية

; الت تجليد الورق لالستخدام المكتبيآ; آالت تأشير عالمات صغيرة; كهربائية
; آالت تصفيح الستخدام المكتب والمنزل; آالت تجليد مستندات لالستخدام المكتبي

آالت تغليف الوثائق ; آالت تطبيق اللصق الستخدامات منزلية ومكتبية
آالت تمزيق أقراص ; آالت تلقيم ورق لألستخدام المكتبي; لالستخدامات المكتبية

آالت توزيع مشابك ورق آلية للستخدام ; دام المنزلي أو المكتبيمدمجة الستخ
; آالت ختم للمكاتب; آالت ختم المغلفات للمكاتب; المكتبي أو الستخدام القرطاسية

آالت كاتبة كهربائية او غير ; آالت كاتبة إلكترونية; آالت طبع لالستخدام المكتبي
آالت ; آالت كتابة العناوين; [األثاث باستثناء]آالت كاتبة ولوازم مكتبية ; كهربائية

آالت مكتبية لطباعة ; آالت مكتبية لتحضير الطباعة; لصق الطوابع البريدية
آالت مكتبية لكتابة وختم الشيكات ; آالت مكتبية لفصل األوراق; الحروف

أبراج ; آالت نزع الطوابع; آالت مالزم كتب سلك الستخدامات مكتبية; المصرفية
أحرف طباعة بأحجام ; أحرف طباعة; أحبار; كلمات متقاطعة أحاجي; مطبوعة
; أحرف و أرقام ورقية; [قرطاسية]أحرف وأرقام ذات خلفية الصقة ; مختلفة

; أختام حبرية; أختام تعليم; أختام ترقيم; [مؤرخات]أختام تأريخ ; أختام إلغاء
أدلة أنشطة ; أختام مطاطية للوثائق; أختام مطاطية; أختام للمكاتب; أختام ضغط

أدلة ; أدلة تعليمات ألعاب حاسوب; أدلة برامج حاسوب; تدريس مطبوعة
; أدلة هاتفية; أدلة مطبوعة; [مطبوعات]أدلة ; أدلة للمدن; أدلة حروف; حاسوب

أدوات رسم ; [مواد فنانين]أدوات تحريك الدهان ; أدوات إغالق ورقية للصناديق
أدوات لعب أدوار تمثيل على هيئة  ;[لوازم مكتبية]أدوات لطي الورق ; هندسي

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  494عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

-491عمارة رقم -شارع مكة-عمان 44641 -5999ب .ص 
 024مكتب-0ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167000 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491222 الصنف 
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stamps; date stamps [daters]; numbering stamps; marking stamps; ink 
stamps; impression stamps; seals for office use; rubber stamps; rubber 
document stamps; printed teaching activity guides; computer program 
manuals; computer game instruction manuals; computer manuals; 
lettering guides; city directories; directories [printed matter]; printed 
guides; telephone directories; paper closures for containers; paint 
stirrers [artists' materials]; drafting instruments; paper creasers [office 
requisites]; role playing game equipment in the nature of manuals; 
adhesive-backed letters and numbers made of vinyl; paint applicator 
rollers; paint rollers; paint applicators in the nature of sponges; inking 
pads for seals; barcode ribbons; office machine ribbons; food bag tape 
for freezer use; bookbinding tape; correcting tape for type; correcting 
tapes [office requisites]; dot matrix printer ribbons; adhesive tapes for 
stationery purposes; gummed tape for stationery or household 
purposes; sealing tape for paper cartons; ribbons of paper for gift 
wrapping; paper tapes; paper tapes for calculating machines; paper 
tapes for calculators; graphic representations; paint stick markers; glue 
sticks for stationery or household purposes; sticks of writing chalk; 
glues for office use; artists' watercolor saucers; pen trays; artificial 
limbs for medical instruction purposes [teaching materials, except 
apparatus]; painting sets for children; painting sets for artists; desk 
sets; pennants made of paper; flags of paper; flags and pennants of 
paper; bunting of paper; ink sticks [sumi]; furniture covers of paper, not 
fitted; paint roller covers; tips for ball-point pens; bottle envelopes of 
paper or cardboard; tray covers of paper; table runners of paper; pencil 
point protectors; dental tray covers of paper; plastic wrap; plastic gift 
wrap; leather appointment book covers; leather book covers; passport 
cases; passbook covers; exercise book covers; bottle wrappers of paper 
or cardboard; book covers; document covers [stationery]; cardboard 
backing for binding books; protective covers for sheets of paper and 
pages of books; protective covers for books; report covers of paper; 
typewriter printwheels; ball-point pens; felt marking pens; correcting 
pencils for type; highlighting pens; colored pens; color pencils; oil 
pastels; gel roller pens; ink pens; India ink pens; felt-tip pens; porous tip 
pens; correcting pencils; drawing pencils; retractable pencils; 
mechanical pencils; artists' pencils; fiber-tip pens; crayons; electrical 
wood burning artists' pens; glitter pens for stationery purposes; artists' 
pens; inkstands; marking pens [stationery]; drawing curves; decorative 
garlands of paper for parties; sleeves for holding and protecting stamps; 
pouches for writing instruments; Halloween goodie bags of paper or 
plastic; party goodie bags of paper or plastic; grocery bags of paper or 
plastic; plastic bags for oven cooking; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for merchandise packaging; plastic bags for 
disposable diapers; plastic bags for packaging ice; food storage bags of 
plastic for household use; plastic bags for securing valuables; plastic 
bags for undergarment disposal; plastic bags for pet waste disposal; 
plastic bags for packing; bags of plastic for packaging; plastic sandwich 
bags; shopping bags of plastic; shopping bags of paper; freezer bags; 
sandwich bags of paper or plastic; garbage bags of plastic; garbage 
bags of plastics for household use; gift bags of paper or plastic; paper 
bags; paper bags for use in the sterilization of medical instruments; 
party bags made of paper; wedding albums; sticker albums; storage 
albums for typewriter printwheels and typeballs; scrapbook albums; 
commemorative stamp sheets; mounting boards; linerboard for 
corrugated cardboard; colorboard [colored paperboard]; lap boards for 
reading and writing; bristol boards; magnetic boards for scheduling 
activities and appointments; magnetic boards [office requisites]; 
paperboard; paperboard blanks; flip charts; paper note tablets; mailing 
tubes of cardboard; mizuhiki [Japanese ceremonial paper strings]; 
printed survey answer sheets; printed answer sheets; ticket stock 
[printing paper]; loose-leaf paper; stock certificate paper; writing paper 
and envelopes [stationery]; paper for household and industrial use; 
banknotes; reproduction paper; blank forms; ink rollers for office 
machines; photograph mounts of paper or cardboard; photographic or 
art mounts of paper or cardboard; picture mounts made of paper; 
picture mounts made of cardboard; picture framing mat boards; 
software programs and data processing programs in printed form; event 
programs; pencil sharpeners, electric or non-electric; sharpeners for 

أسطوانات دحروجية الستخدام ; أرقام وأحرف من الفينيل; دفاتر دليل اللعبة
أسطوانات دحروجية للدهان على هيئة ; أسطوانات دحروجية للدهان; الدهان
أشرطة ; أشرطة آالت مكتبية; أشرطة الباراكود; أسفنج ختم بالحبر; اسفنج

أشرطة ; أشرطة تجليد الكتب; تخدام في الثالجاتأكياس مواد غذائية لالس
أشرطة طابعات ; [مستلزمات المكاتب]أشرطة تصحيح ; تصحيح ألحرف الطباعة

أشرطة الصقة لالستخدام المنزلي أو ; أشرطة الصقة ألغراض القرطاسية; نقطية
أشرطة لف ورق ; أشرطة الصقة ورقية الحكام إغالق الصناديق; القرطاسية

; أشرطة ورقية للحاسبات; أشرطة ورقية لآلالت الحاسبة; ة ورقيةأشرط; هدايا
; أصابع صمغ لالستخدام المنزلي أو القرطاسية; أصابع تعليم دهان; أشكال بيانية

أطباق لاللوان المائية ; أصماغ لالستخدام المكتبي; أصابع طبشور للكتابة
أطقم رسم ; طبيأطراف صناعية ألغراض التعليم ال; أطباق لألقالم; للفنانين
أعالم من ; أعالم مثلثة من ورق; أطقم مكتبية; أطقم رسم للفنانين; لألطفال
; [سومي]أعواد حبر ; أعالم ورقية; أعالم وأعالم مثلثة من الورق; الورق

أغطية ; أغطية أسطوانات الدهان الدحروجية; أغطية أثاث ورقية غير مالئمة
; ير من الورق أو الورق المقوىأغطية قوار; رؤوس األقالم كروية الرؤوس

أغطية واقية ; أغطية للموائد من الورق; [لوازم مكتبية]أغطية لصواني ورقية 
أغلفة ; أغطية ورقية لصواني عيادات طب األسنان; لرؤوس أقالم الرصاص

أغلفة جلدية ; أغلفة جلدية لدفاتر المواعيد; أغلفة بالستيكية للهدايا; بالستيكية
; أغلفة دفاتر واجبات; أغلفة دفاتر حساب مصرفية; ازات سفرأغلفة جو; للكتب

أغلفة مستندات ; أغلفة كتب; أغلفة قوارير من الورق أو الورق المقوى
أغلفة واقية لصفحات ورقية و ; أغلفة من ورق مقوى لتجليد الكتب; [قرطاسية]

أقراص طباعة ; أغلفة ورقية للتقارير; أغلفة واقية للكتب; صفحات من كتب
أقالم تصحيح خشبية ; أقالم تأشير لباد; أقالم برؤوس كروية; لآلالت الكاتبة

أقالم ; أقالم تلوين رصاص; أقالم تلوين حبر; أقالم تعليم ملونة; ألحرف الطباعة
أقالم ذات ; أقالم حبر ريشة; أقالم حبر; أقالم جل كروية الرأس; تلوين زيتية
; [قرطاسية]م رصاص التصحيح أقال; أقالم ذات رؤوس مسامية; رؤوس لباد

أقالم ; أقالم رصاص كباس; أقالم رصاص قابلة للسحب; أقالم رصاص رسم
أقالم كهربائية ; أقالم طباشير ملونة; أقالم رؤوسها من ألياف; رصاص للفنانين

أقالم ; أقالم للفنانين; أقالم المعة ألغراض القرطاسية; لفناني الحرق على الخشب
أكاليل ورود زينة من ورق ; أقواس رسم; [القرطاسية] أقالن عالم; ومحابر
أكياس بأشكال ; أكياس أدوات كتابة; أكمام لحمل والوقاية من األختام; للحفالت

أكياس بأشكال شخصيات للحفالت ; شخصيات لعيد الهالويين من ورق أو بالستيك
للطبخ  أكياس بالستيكبة; أكياس بقالة من ورق أو بالستيك; من ورق أو بالستيك

أكياس ; [مغلفات، حقائب]أكياس بالستيكية أو ورقية لتغليف البضاعة ; بالفرن
أكياس بالستيكية ; أكياس بالستيكية لتعبئة الثلج; بالستيكية فضالت لفوط األطفال
; أكياس بالستيكية لحفظ المقتنيات الثمينة; لحفظ الطعام لالستخدام المنزلي

أكياس بالستيكية للتخلص من ; بس الداخليةأكياس بالستيكية للتخلص من المال
; أكياس بالستيكية للتغليف; أكياس بالستيكية للتعبئة; فضالت الحيوانات األليفة
; أكياس تسوق ورقية; أكياس تسوق بالستيكية; أكياس بالستيكية للشطائر

أكياس قمامة من ; أكياس شطائر من الورق أو البالستيك; أكياس ثالجات
أكياس هدايا من ورق أو ; س قمامة من بالستيك لالستخدام المنزليأكيا; بالستيك
أكياس ; أكياس ورقية ألغراض تعقيم األدوات الطبية; أكياس ورقية; بالستيك

ألبومات تخزين ; ألبومات بطاقات الصقة; ألبومات أعراس; ورقية للحفالت
ألبوم ; اتألبومات لصق قصاص; ألقراص الطباعة وكرات الطباعة لآلالت الكاتبة

ألواح تبطين لتمويج الورق ; [قرطاسية]ألواح إطارات ; جمع طوابع تذكارية
ألواح توضع على الحضن للقراءة ; [ألواح تلوين ورق]ألواح تلوين ; المقوى
ألواح ; ألواح ممغنطة لجدولة النشاطات والمواعيد; ألواح مقواة; والكتابة
ألواح ; واح ورق مقوى قابلة للطيأل; ألواح ورق مقوى; [لوازم مكتبية]ممغنطة 
أنابيب بريدية من ورق ; ألواح ورقية للمالحظات; [ألواح ورقية قالبة]ورقية 
أوراق إجابات الستطالعات ; [ميزوهيكي]أوتار ورقية للطقوس اليابانية ; مقوى

أوراق سهلة ; [ورق طباعة]أوراق تذاكر ; أوراق إجابة مطبوعة; رأي مطبوعة
أوراق ; أوراق قرطاسية للكتابة ومغلفات; ادات اكتتابأوراق شه; النزع

; إستمارات فارغة; أوراق نسخ; أوراق مالية; لالستخدام المنزلي والصناعي
إطارات صور فوتزغرافية من ورق أو ورق ; إسطوانات حبر لآلالت المكتبية

; إطارات صور فوتوغرافية أو أعمال فنية من ورق أو ورق مقوى; مقوى
إطارات ورق مقوى ; إطارات صور من ورق مقوى; من ورق إطارات صور

; برامج لمناسبات خاصة; برامج برمجيات ومعالجة بيانات مطبوعة; للصور
; برايات أقالم رصاص آلية; برايات اقالم الرصاص كهربائية او غير كهربائية

( قطع معدنية صغيرة براقة)برق ; برايات أقالم رصاص للمواد التجميلية
; بطاقات اسمية ورقية; بطاقات; بروشورات تذكارية لألنشطة; يةللقرطاس

بطاقات ; بطاقات أعياد الميالد; بطاقات األسعار; [قرطاسية]بطاقات اعالن 
; بطاقات بريدية مصورة; بطاقات بريدية فارغة أو مطبوعة جزئيا; بريدية

طاقات بطاقات تجارية غير ب; بطاقات تبويب قرطاسية مدعمة; بطاقات بيسبولِ 
بطاقات ; [قرطاسية]بطاقات تحمل تحيات عامة ; بطاقات تحفيزية; األلعاب

بطاقات ; بطاقات تسجيل; بطاقات ترميز الصقة; [قرطاسية]تخصيص الجلوس 
لوازم )بطاقات تعريفية ; بطاقات تعريف ورقية الستالم األمتعة; تعريف ورقية

; [مواد تعليم]ات تعليم بطاق; بطاقات تعليق ورقية للعالمة والسعر; (المكتب
; بطاقات دعوة; بطاقات تهنئة موسيقية; بطاقات تهنئة; بطاقات تقسيم فهارس
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mechanical pencils; sharpeners for cosmetic pencils; glitter for 
stationery purposes; souvenir programs; cards; name badges of paper; 
announcement cards [stationery]; price tags; Christmas cards; 
postcards; blank or partially printed postcards; picture postcards; 
baseball cards; reinforced stationery tabs; trading cards, other than for 
games; motivational cards; cards bearing universal greetings; place 
cards; labels, not of textile, for bar codes; record cards; identification 
tags of paper; baggage claim check tags of paper; name badges [office 
requisites]; paper hangtags; flash cards [teaching materials]; index 
dividers; greeting cards; musical greeting cards; invitation cards; index 
cards [stationery]; printed mail response cards; handpainted wine bottle 
labels of paper; passenger tickets; shipping labels of paper; marking 
tabs; labels of paper; business cards; address labels; blank cards; 
perforated cards for Jacquard looms; printed tickets; social note cards; 
printed greeting cards with electronic information stored therein; pop-up 
greeting cards; printed informational cards; book plates; note cards; 
blank note cards; sports trading cards; occasion cards; labels of paper 
or cardboard; scorecards; printed recipe cards; drawer liners of paper; 
trash can liners [trash or garbage bags]; scented drawer liners of paper; 
drawer liners of paper, perfumed or not; toilet bowl liners of paper; 
house painters' rollers; retractable reels for name badge holders [office 
requisites]; adhesive tape dispensers [office requisites]; spools for 
inking ribbons; pantographs [drawing instruments]; table linen of paper; 
prospectuses; drafting compasses; collages; tickets; entry tickets; 
paper decorations for cakes; party decorations of paper; embroidery 
designs [patterns]; cardboard packaging; printed research reports; law 
reports; printed consumer reports; printed reports; calendars; wall 
calendars; pocket calendars; printed calendars; desk calendars; 
notebook dividers; electric hole punches [office requisites]; hole 
punches [office requisites]; paperweights; desktop planners; printed 
tables; printed timetables; score charts; file pockets for stationery use; 
printed awards; pocket secretaries; pocket pen shields; checkbook 
cases; holders for notepads; holders for cheque books; stamp cases; 
memo sorters; stationery cases; folders for letters; folders for 
blueprints; file folders; folders of paper; penholders; pencil holders; 
document stamp racks; pen and pencil holders; desktop business card 
holders; desktop revolving rotary card files; stands for desk calendars; 
pencil lead holders; chalk holders; cardboard carriers for food and 
beverages; correspondence holders; document holders [stationery]; 
writing paper holders; stapler holders; holders for adhesive tapes; 
storage containers made of paper; letter holders; holders for desk 
accessories; corrugated containers; containers made of cardboard; 
stamping inks; correcting ink [heliography]; marking ink containing 
biologics for use in authentication of objects; writing ink; ink for writing 
instruments; Indian inks; ink stones [ink reservoirs]; lithographic 
stones; steatite [tailor's chalk]; printers' type, printing blocks; printing 
type; steel letters; general purpose plastic bags; carrying cases made of 
paper; lunch bags of paper or plastic; garbage bags of paper; garbage 
bags of paper for household use; bags of paper for packaging; gift bags 
of paper; paper gift bags for wine; mail pouches made of paper; 
pouches of paper for packaging; file jackets of paper; name badge 
holders [office requisites]; paper clip holders; stamp stands; stamp 
pads; inking pads; ink cartridges for fountain pens; ink cartridges for 
pens; punches [office requisites]; office perforators; geographical maps; 
road maps; desktop cabinets for stationery [office requisites]; desktop 
stationery cabinets; file sorters [office requisites]; printed plans; cords 
for bookbinding; corkboard pins; bulldog clips; letter clips; 
monographs; file trays [office requisites]; printed lessons; printed 
invitations; copybooks; telephone number books; wedding books; 
birthday books; dictation books; composition books; receipt books; 
cash receipt books; data books; guest books; expense books; business 
record books; coloring books; autograph books; stamp albums; coin 
albums; account books; anniversary books; memory books [photograph 
albums]; drawing pads; voucher books; checkbooks; commemorative 
books; photograph albums; event albums; mini photograph albums; 
address books; index books; bill books; pads [stationery]; desk mats; 
writing or drawing books; school writing books; coupon books; ledgers 
[books]; day planners; note books; illustrated notepads; spiral-bound 

بطاقات زجاجات نبيذ من ; بطاقات ردود بريد مطبوعة; [قرطاسية]بطاقات دليلية 
 ُ ; بطاقات عالمة; بطاقات شحن بضائع ورقية; بطاقات سفر; ورق مرسوم يدويا

; [قرطاسية]بطاقات فارغة ; بطاقات عناوين; ات عملبطاق; بطاقات عالمة ورقية
بطاقات ; بطاقات معايدة اجتماعية; بطاقات مطبوعة; بطاقات مثقبة لنول جاكارد

بطاقات معايدة يقفز منها ; معايدة مطبوعة مع معلومات إلكترونية مخزنة فيها
ت بطاقا; بطاقات مقدمة الكتب; بطاقات معلومات مطبوعة; مجسمات عند فتحها

; بطاقات مناسبات; بطاقات ممارسة الرساضة; بطاقات مالحظة فارغة; مالحظات
بطاقات وصفات طبخ ; بطاقات نتائج; بطاقات من الورق أو الورق المقوى

أكياس مهمالت أو ]بطانات سالت المهمالت ; بطانات دروج من ورق; مطبوعة
ارير، معطرة أو بطانات ورقية للجو; بطانات معطرة للدروج من الورق; [قمامة

بكرات ; بكرات دهان منزلية; بطانات ورقية لمقاعد المراحيض; غير معطرة
لوازم ]بكرات لالشرطة الالصقة ; [لوازم مكتبية]لحماالت البطاقات االسمية 

ادوات نسخ التصاميم ]بنتوغراف ; بكرات للف اشرطة التحبير; [مكتبية
بيكارات ; بيانات اعالنية; ائدبياضات من الورق للمو; [معدات رسم[ ]والرسوم

تزيينات ورقية لقوالب ; تذاكر دخول; تذاكر; تجميع قطع صور فنية; رسم هندسي
تغليف من ورق ; [نماذج]تصاميم للتطريز ; تزيينات ورقية للحفالت; الحلوى
تقارير ; تقارير مستهلكين مطبوعة; تقارير قضائية; تقارير بحث مطبوعة; مقوى

; تقاويم مكتبية; تقاويم مطبوعة; تقاويم جيب; قاويم جداريةت; تقاويم; مطبوعة
لوازم ]ثقابات ورق ; ثقابات ورق كهربائية; تقسيمات تبويب لدفاتر المالحظات

جداول ; جداول مطبوعة; جداول مخططات مهام مكتبية; ثقاالت ورق; [مكتبية
ز جوائ; جعب ملفات الستخدام القرطاسية; جداول نتائج; مواعيد مطبوعة

حافظات ; حافظات دفاتر الشيكات; حافظات جيب لألقالم; حافظات جيب; مطبوعة
حافظات فارزة ; حافظات طوابع; حافظات دفاتر شيكات; دفاتر المالحظات
; حافظات للمخططات; حافظات للرسائل; حافظات قرطاسية; لبطاقات التذكير
; ت اقالم الرصاصحامال; حامالت اقالم الحبر; حافظات للورق; حافظات للملفات

حامالت بطاقات أعمال ; حامالت أقالم وأقالم رصاص; حامالت أختام وثائق
حامالت رصاص ; حامالت تقاويم مكتبية; حامالت بطاقات مكتبية دوارة; مكتبية
حامالت ; حامالت كرتونية لألغذية والمشروبات; حامالت طباشير; االقالم

حاملة ; حامالت ورق للكتابة; [سيةالقرطا]حامالت ملفات ; للمراسالت مكتبية
حاويات ; حاويات تخزين مصنوعة من الورق; حاويات أشرطة الصقة; كباسات

حاويات من الورق ; حاويات متموجة; حاويات لملحقات المكاتب; رسائل مكتبية
حبر تعليم ; [للتصوير الشمسي]حبر تصحيح ; حبر تختييم; [تغليف]المقوى 

حبر ألدوات ; حبر كتابة; ستخدام في توثيق المواديحتوي على مواد حيوية لال
حجر ; حجارة للطباعة الحجرية; [حافظات حبر]حجارة حبر ; حبر هندي; الكتابة

; حروف طباعة; حروف الطباعة وقوالب الطباعة; [طباشير للخياطين]صابوني 
حقائب حمل ; حقائب بالستيكية ألغراض عامة; حروف طباعة من الفوالذ

; حقائب قمامة من ورق; حقائب طعام من ورق او بالستيك; لورقمصنوعة من ا
حقائب هدايا ; حقائب من ورق للتعبئة; حقائب قمامة من ورق لالستخدام المنزلي

; حقائب ورقية للتغليف; حقائب ورقية للبريد; حقائب هدايا ورقية للنبيذ; ورقية
حماالت ; [مكتبيةلوازم ]حماالت للبطاقات االسمية ; حقائب ورقية للمستندات

; خراطيش حبر أقالم حبر; ختامات تحبير; ختامات; حوامل اختام; لمشابك الورق
خرائط ; خرامات مكتبية; [لوازم مكتبية]خرامات ; خراطيش حبر لألقالم

خزائن قرطاسية ; [لوازم مكتبية]خزانات للقرطاسية ; خرائط طرق; جغرافية
; دبابيس ألواح فلين; ليد الكتبخيوط تج; خطط مطبوعة; خزائن ملفات; مكتب

لوازم ]دروج طبقات للملفات ; دراسات; دبابيس للرسائل; دبابيس بولدوغِ 
دفاتر ; دفاتر أرقام هاتفية; دفاتر; دعوات مطبوعة; دروس مطبوعة; [مكتبية

دفاتر ; دفاتر إيصاالت; دفاتر إنشاء; دفاتر إمالء; دفاتر أعياد ميالد; أعراس
دفاتر تسجيل ; دفاتر تسجيل للزائرين; دفاتر بيانات; ةإيصاالت دفعات نقدي

; دفاتر توقيع المعجبين; دفاتر تلوين; دفاتر تسجيل مواعيد العمل; مصاريف
دفاتر ; دفاتر ذكريات; دفاتر حساب; دفاتر جمع عملة معدنية; دفاتر جمع طوابع

ور دفاتر ص; دفاتر شيكات; دفاتر سندات; دفاتر رسم; [دفاتر صور]ذكريات 
دفاتر صور ; دفاتر صور لمناسبات خاصة; دفاتر صور فوتوغرافية; ذكريات
دفاتر ; [قرطاسية]دفاتر ; دفاتر فواتير; دفاتر فهارس; دفاتر عناوين; مصغرة

; دفاتر محاسبة; دفاتر كوبونات; دفاتر كتابة مدرسية; دفاتر كتابة او رسم; كتابة
دفاتر ; مالحظات برسوم توضيحيةدفاتر ; دفاتر مالحظات; دفاتر مخططات يومية

; دفاتر مالحظات لكّتاب االختزال; دفاتر مالحظات الصقة; مالحظات سلك حلزوني
; دفاتر مالحظات ورقية; دفاتر مالحظات مسطرة; دفاتر مالحظات للمراسلين

دفاتر ; دفاتر نتائج; دفاتر موسيقية; دفاتر مواعيد; دفاتر مالحظة ورقية فارغة
; دفاتر وسائل تعليمية; دفاتر واجبات منزلية تحتوي تمارين; [فارغة]واجبات 

رسائل ; رذاذ الطباشير; رايات ورقية; دوريات; دليل تصنيفات; دالئل ترقيم
; رسوم بيانية مطبوعة; رسوم بيانية; رسومات; رسائل دينية دورية; إعالمية

 رسوم; رسوم كاريكاتورية; رسوم شخصيات للنسخ الجاف; رسوم توضيحية
رسوم هزلية ; رسوم متحركة مجوفة; [مواد مطبوعة]كاريكاتورية للصحف 

رفوف تخليلية لالستخدام ; رصاص االقالم; [مواد مطبوعة]مصورة للصحف 
رفوف ; رفوف مستندات مكتبية; رفوف أللواح الطباعة; رفوف رسائل; المكتبي

دم في تعليف رقائق بالستيكية تستخ; [لوازم مكتبية]رفوف ورقية ; ملفات وثائق
رقائق بالستيكية ; رقائق بالستيكية الصقة المستخدمة إلطارات الصور; الطعام

; رقائق بولي بروبلين للتغليف; رقائق بالستيكية للتغليف; الصقة لتبطين الرفوف



154 

 

 

notebooks; adhesive notepads; stenographers' notebooks; reporters' 
notebooks; legal pads; paper notebooks; blank paper notebooks; 
appointment books; song books; score pads; exercise books [blank]; 
workbooks containing exercises; educational books; numbering guides; 
classified directories; periodicals; banners of paper; spray chalk; 
informational letters; religious circular letters; sketches; diagrams; 
printed graphs; illustrations; dry transfer characters; caricatures; 
newspaper cartoons [printed matter]; animation cels; newspaper comic 
strips [printed matter]; pencil leads; collators for office use; letter racks; 
printers' galley racks; desktop document racks; document file racks; 
paper racks [office requisites]; plastic films used as packaging for food; 
adhesive plastic film used for mounting images; self-adhesive plastic 
sheets for lining shelves; plastic film for wrapping; polypropylene foil 
for wrapping; food wrapping plastic film for household use; sealing 
wafers; printers' reglets; adhesive foils [stationery]; inking sheets for the 
reproduction of images in the printing industry; adhesive labels to be 
printed with an individual's medical and personal information [not of 
textile]; tags for index cards; colored art and craft sand; novels; 
romance novels; graphic novels; almanacs; typewriter typing elements; 
stamp mounts; rubber finger tips [office requisites]; party ornaments of 
paper; corners for mounting photographs; squares for drawing; 
blackboards; small blackboards; blackboards for school and home use; 
logbooks [ship's log]; logbooks [car title deeds]; logbooks [aviation]; 
logbooks [book-keeping]; paper knives [letter openers]; desk baskets 
for desk accessories; series of non-fiction books; series of fiction 
books; series of fiction and non-fiction books; correcting fluids for 
printing blocks; correcting fluid for type [office requisites]; correcting 
fluids for documents; badges of paper; tanzaku [strips of fancy paper]; 
printed emblems; transparencies [stationery]; sealing wax; modelling 
wax, not for dental purposes; printed award certificates; printed 
certificates; bank checks; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; newspapers; newspapers for general circulation; 
daily newspapers; coasters of paper; stencils; stencils [stationery]; 
inking sheets for document reproducing machines; electrotypes; 
viscose sheets for wrapping; paper sheets [stationery]; plastic pages 
with pockets for holding receipts; plastic pages with pockets for holding 
photographs; plastic pages with pockets for holding trading cards; 
archival storage pages; photograph album pages; scrapbook pages; 
sheets of paper for taking notes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes; containers made of paper; corrugated record 
storage boxes; photograph storage boxes; packaging containers of 
regenerated cellulose; packaging containers of paper; industrial 
packaging containers of paper; desktop organizers; flip chart carrying 
cases; hat boxes of cardboard; stationery boxes; flip chart cases; box 
files; boxes of paper; collapsible boxes of paper; collapsible cardboard 
boxes; cardboard cartons; paper take-out cartons for food; egg cartons 
made of paper; paperboard boxes for industrial packaging; paper boxes 
for storing greeting cards; hat boxes of paper; paint boxes and brushes; 
letter trays; trays for holding drawing instruments; trays for holding 
drafting instruments; trays for sorting and counting money; pictures; 
portraits; plastic transparencies; chromolithographs [chromos]; 
paintings [pictures], framed or unframed; art pictures; photographs 
[printed]; collectible photographs of players; prints [engravings]; 
transfers [decalcomanias]; office labeling machines; credit card 
imprinters, non-electric; label printers being addressing machines; 
writing chalk; tailors' chalk; chalk for lithography; marking chalk; 
photographic prints; stamps [seals]; blueprints; paint trays; postage 
stamps; modelling clay; pen ink refills; refills for ball-point pens; 
polymer modelling clay; print wheels [office requisites]; wristbands for 
the retention of writing instruments; paint stirrers and paddles [artists' 
materials]; paint paddles; paper bows, other than haberdashery or hair 
decorations; paper bows for gift wrapping; bookmarkers of precious 
metal; stick markers; paint boxes for use in schools; marker caddies; 
pencil boxes; pen and pencil boxes; calendar refills; personal 
organizers; organizers for stationery use; cat box liners in the form of 
plastic bags; pen cases; stencil cases; cases for stamps [seals]; pulp-
based biodegradable paper containers for take-out food; file boxes for 
storage of magazines; file boxes for storage of business and personal 

رقائق ; رقائق ختم; رقائق تغليف بالستيكية للمواد الغذائية لالستخدام المنزلي
رقائق محبرة لالستخدام في نسخ ; [قرطاسية]قة رقائق الص; خشبية للطابعات

رقع الصقة التي سيتم طباعتها مع الطبابة الفردية و ; الصور في صناعة الطباعة
رمل ملون للفنون ; رقع للبطاقات الدليلية; [غير نسيجية]المعلومات الشخصية 

; روزنامات; روايات مصورة; روايات عاطفية; روايات; [مواد فنانين]والمهن 
لوازم ]رؤوس أصابع مطاطية ; رؤوس أختام; رؤوس الطباعة لآلالت الكاتبة

; زوايا رسم; زوايا تأطير صور فوتوغرافية; زخارف ورقية للحفالت; [مكتبية
سجل ]سجالت ; سبورات الستخدام المدرسة و البيت; سبورات صغيرة; سّبورات
; [محاسبة]الت سج; [طيران]سجالت ; [سندات ملكية سيارة]سجالت ; [السفينة

سلسلة كتب ; سالل طاوالت لملحقات الطاوالت; [لفتح الرسائل]سكاكين للورق 
سوائل تصحيح ; سلسلة كتب واقية وغير واقعية; سلسلة كتب واقية; غير واقعية

سوائل تصحيح ; [لوازم مكتبية]سوائل تصحيح للطباعة ; لقوالب الطباعة
; شعارات مطبوعة; [تانزاكو] شرائح ورق مزخرف; شارات ورقية; للمستندات
; شمع للتشكيل بخالف المستخدم لطب االسنان; شمع ختم; [قرطاسية]شفافيات 

صحائف مراقبة ; شيكات مصرفية; شهادات مطبوعة; شهادات جوائز مطبوعة
صحف ; صحف; الرطوبة من الورق أو من البالستيك لتعبئة المواد الغذائية

صفائح ; صفائح استنسل; اقية من الورقصحون و; صحف يومية; للتداول العام
صفائح حروف مرسبة ; صفائح تحبير آلالت نسخ الوثائق; [قرطاسية]استنسل 
صفحات ; [قرطاسية]صفائح من الورق ; صفائح فسكوزية للف; كهربائياً 

صفحات بالستيكية تحتوي على ; بالستيكية تحتوي على جيوب لحفظ اإليصاالت
صفحات بالستيكية تحتوي على جيوب لحفظ ; يةجيوب لحفظ الصور الفوتوغراف

; صفحات دفاتر صور فوتوغرافية; صفحات تخزين لألرشفة; بطاقات التعريف
[ مواد الصقة]صمغ ; صفحات ورق لتدوين المالحظات; صفحات لصق قصاصات

صناديق تخزين سجالت ; صناديث ورقية; للقرطاسية او للغايات المنزلية
; صناديق تعبئة وتغليف من سيللوز مجدد; صناديق تخزين صور; متموجة

صناديق ; صناديق تغليف صناعية من الورق; صناديق تعبئة وتغليف من ورق
صناديق قبعات من ; صناديق حمل مجموعات لوحات الشرح; تنظيم أدوات مكتبية

صناديق ; صناديق مجموعات لوحات الشرح; صناديق قرطاسية; الورق المقوى
صناديق من ورق ; صناديق من ورق قابلة للطي; رقصناديق من الو; ملفات

صناديق ورق مقوى لتوصيل وجبات ; صناديق ورق مقوى; مقوى قابلة للطي
; صناديق ورق مقوى للتغليف الصناعي; صناديق ورق مقوى للبيض; الطعام

صناديق ; صناديق ورقية للقبعات; صناديق ورقية لتخزين بطاقات التهنئة
صواني لحمل ; صواني لحمل أدوات الرسم; الرسائل صواني; وفراشي للدهان

صور بالستيكية ; صور اشخاص; صور; صواني لفرز وعد النقود; أدوات الكتابة
صور ; بإطار او بدون اطار[ رسوم]صور زيتية ; صور حجرية ملونة; شفافة

صور مطبوعة ; صور العبين للتجميع; [مطبوعة]صور فوتوغرافية ; فنية
طابعات غير كهربائية ; طابعات بطاقات مكتبية; عدة للنقلصور م; [مطبوعات]

طباشير ; طابعات للبطاقات بوصفها آالت طباعة العناوين; لبطاقات االئتمان
; طباشير وضع العالمات; طباشير للطباعة الحجرية; طباشير للخياطين; الكتابة

; يطالء صوان; طبعات زرقاء; [اختام]طبعات ; طباعة الصور الفوتوغرافية
عجائن ; عبوات ألقالم حبر جاف; عبوات حبر لألقالم; طين للتشكيل; طوابع بريد

عصابات للمعصم لحفظ ; [لوازم مكتبية]عجالت طباعة ; صلصال البوليمرات
عصي تحريك ; [مواد فنانين]عصي تحريك وأدوات تحريك الدهان ; ادوات الكتابة
عقد ورقية للف ; ة الشعرعقد من الورق، بخالف الخردوات وزين; ومزج الدهان

مواد ]علب الوان ; عالمات الصقة; عاّلمات كتب من المعادن الثمينة; الهدايا
علب ; علب أقالم وأقالم رصاص; علب أقالم رصاص; علب أقالم تعليم; [دراسية
علب تنظيم الستخدام ; [قرطاسية]علب تنظيم أدوات شخصية ; تقاويم

علب القالم ; لى شكل أكياس بالستيكيةعلب فضالت قطط منزلية ع; القرطاسية
علب لألطعمة خارج المطاعم ; علب لالختام; علب لصفائح االستنسل; الحبر

علب ملفات ; علب ملفات لحفظ المجالت; مصنوعة من ورق قابل للتحلل الحيوي
; علب من الورق أو الورق المقوى; لحفظ سجالت العمل والسجالت الشخصية

علب هدايا من ورق مقوى أو ; ب هدايا من ورق مقوىعل; علب من ألواح ليفية
علب ورق مقوى ; علب ورق مقوى لتسليم البضائع; علب ورق مقوى; ورق

غراء ; [مواد تدريس]عينات بيولوجية تستخدم في الفحص المجهري ; متموجة
; غراء للقرطاسية او للغايات المنزلية; السمك للقرطاسية او للغايات المنزلية

; فتاحات رسائل من معادن ثمينة; للقرطاسية او للغايات المنزلية[ اءغر]غلوتين 
فراشي ; فراشي للرسامين; فراشي كتابة; فراشي رسم; فراشي دهان او تلوين

; قرطاسية; قبضات كتابة; فهارس هاتفية; فهارس; فرجار للرسم; للفنانين
ئم قسا; قسائم بقيمة مالية مطبوعة; قرطاسية من ورق; قرطاسية مكتب

قصص ; قصص مصورة; قصص غلى شكل رسومات; قسائم مطبوعة; محاسبة
; [.لوازم مكتبية]قطاعات الورق ; قضبان حبر; [مواد مطبوعة]هزلية مسلسلة 

قماش ; قطع ورق مخرم لكؤوس البيرة; قطع زينة ورقية توضع وسط الطاوالت
قوالب ; ةقوالب طباع; قوالب رسم; قوالب تعليم; قماش تجليد الكتب; استشفاف

قوالب للتزيين ; قوالب لتفريغ الورق; [مواد فنانين]لب لتشكيل الصلصال 
; قوالب منحنيات للرسم الهندسي; قوالب للرسم الهندسي; لألطعمة والمشروبات

قوائم ; قوائم طعام مطبوعة; قوائم رياضيات; قواميس جغرافية; قواميس
لوازم ]كباسات ; ة للمكاتبكباسات كهربائي; للمكاتب[ مماحي]كاشطات ; عناوين
كتب أطفال تتضمن ; كتب أطفال; كتب; كتالوجات; كباسات ورق; [مكتبية
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records; boxes of paper or cardboard; fiberboard boxes; gift boxes of 
cardboard; gift boxes of cardboard or paper; cardboard boxes; paper 
cartons for delivering goods; corrugated cardboard boxes; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; isinglass for 
stationery or household purposes; glue for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household purposes; letter 
openers of precious metal; paintbrushes; drawing brushes; writing 
brushes; painters' brushes; artists' brushes; compasses for drawing; 
indexes; telephone indexes; writing grips; stationery; office stationery; 
paper stationery; printed vouchers; account slip pads; printed coupons; 
printed stories in illustrated form; comic books; comic strips [printed 
matter]; ink sticks; paper cutters [office requisites]; decorative paper 
centerpieces; mats for beer glasses; tracing cloth; bookbinding cloth; 
marking templates; drawing templates; printing blocks; molds for 
modelling clays [artists' materials]; die-cut paper shapes; stencils for 
decorating food and beverages; drafting templates; drafting curves; 
dictionaries; gazetteers; arithmetical tables; printed menus; address 
lists; scrapers [erasers] for offices; electric staplers for offices; staplers 
[office requisites]; staplers for paper; catalogues; books; children's 
books; children's books incorporating an audio component; children's 
activity books; guide books; hotel directories; gift books; hymn books; 
coffee table books; brag books [photograph albums]; series of computer 
game hint books; religious books; travel books; wirebound books; flip 
books; prayer books; story books; children's storybooks; manuscript 
books; textbooks; school yearbooks; reference books; resource books; 
picture books; Bibles; manuals [handbooks]; printed music books; wall 
covering sample books; wallpaper sample books; non-fiction books; 
recipe books; study guides; advertising pamphlets; pop-up books; 
booklets; instruction manuals; instruction manuals for exercise 
equipment; instruction manuals for computers; instruction manuals for 
music synthesizers; quick reference pocket guides [printed matter]; 
pamphlets in the field of real estate sales; terrestrial globes; balls for 
ball-point pens; typewriter typeballs; celestial globes; pamphlets; 
memorandum books; prescription reminder pads; sketch books; easel 
pads; notepads; scorebooks; loose-leaf pads; engravings; etchings; 
engraving plates; address plates for addressing machines; art etchings; 
stencil plates; photo-engravings; canvas for painting; red ink paste used 
for seals; glitter glue for stationery purposes; gummed paper; address 
plates; advertising signs of paper or cardboard; signboards of paper or 
cardboard; signboards of paper; printed paper signs; disposable 
housebreaking pads of paper or cellulose for use in training puppies; 
disposable housebreaking pads of paper or cellulose for pets; 
absorbent pads of paper and cellulose for use in food packaging; paper 
mats for pet crates; place mats of paper; gift tags of paper; decorative 
stickers for helmets; adhesive corners for photographs; stickers 
[stationery]; bumper stickers; adhesive bands for stationery or 
household purposes; coin wrappers of paper; paper rolls for calculating 
machines; school supplies [stationery]; office requisites, except 
furniture; informational sheets; flow sheets [printed matter]; instruction 
sheets; score sheets; advertisement boards of paper or cardboard; 
watercolor boards; poster board; printed advertising boards of paper or 
cardboard; cardboard signboards; mat boards; paintings [pictures]; 
illustration boards; oleographs; canvas panels for artists; palettes for 
painters; memorandum boards [office requisites]; composing frames 
[printing]; page holders; pencil sharpeners; pencil sharpeners, 
mechanical; electric pencil sharpeners; modelling compounds; spirit 
masters for mimeographing; architects' models; replicas of human and 
animal skeletons, or parts of skeletons, and fossils for educational 
purposes; modelling clay for children; in-flight magazines; trade 
journals; computer magazines; magazines [periodicals]; travel 
magazines; medical journals; blank journals; legal journals; magazine 
supplements to newspapers; journals [publications]; general feature 
magazines; comics; printed informational folders; binders for office use; 
document folders in the form of wallets; inkwells; printed seminar notes; 
printed lectures; holders for stamps [seals]; pen and pencil cases; 
pencil cases; passport holders; stationery-type portfolios; document 
portfolios [stationery]; ink erasers; blackboard erasers [chalk erasers]; 
chalk erasers; eraser dusting brushes; graining combs; stationery 

كتب ; كتب إرشاد للفنادق; كتب إرشادات; كتب أنشطة أطفال; محتويات سمعية
دفاتر ]كتب تفاخر ; كتب تسالي لطاوالت شرب القهوة; كتب تراتيل; إهداء
; كتب سفريات; كتب دينية; لمسلسلةكتب تلميحات أللعاب الحاسوب ا; [صور

; كتب قصص لألطفال; كتب قصص; كتب صالة; كتب شرح قالبة; كتب سلكية
كتب مصادر ; كتب مرجعية; كتب مدرسية سنوية; كتب مدرسية; كتب مخطوطة

كتب موسيقى ; [ادلة]كتب موجزة ; كتب مقدسة; كتب مصورة; مرجعية
; كتب واقعية; ماذج ورق جدرانكتب ن; كتب نماذج ألغطية الجدران; مطبوعة

كتب يقفز منها مجسمات عند ; كتبيات إعالنية; كتب وظائف; كتب وصفات الطبخ
كتيبات تعليمات االستعمال لآلالت ; كتيبات تعليمات االستعمال; كتيبات; فتحها

كتيبات تعليمات الستعمال أجهزة ; كتيبات تعليمات أجهزة الحاسوب; الرياضية
كتيبات في مجال ; [مطبوعات]كتيبات جيب للمراجعة السريعة  ;المزج الموسيقية
; كرات دوارة القالم الرؤوس الدوارة; كرات ارضية جغرافية; مبعات العقارات

; كراسات تذكير; كراسات; كرات فلكية لألبراج; كرات طباعة لآلالت الكاتبة
 ;كراسات أللواح العرض; كراسات رسم; كراسات تذكير للوصفات الوائية

; كليشيهات; كراسات ورق سهلة النزع; كراسات نتائج; كراسات مالحظات
كليشيهات عناوين آلالت كتابة ; كليشيهات حفر; كليشيهات تحفر بالحمض

كليشيهات محفورة ; كليشيهات لصفائح االستنسل; كليشيهات فنية; العناوين
راض الصق المع ألغ; الصق حبر أحمر للختم; كنفا للرسم الزيتي; ضوئياً 

الفتات إعالنية من ورق أو ورق ; الفتات العنوان; الصق ورقي; القرطاسية
الفتات ورقية ; الفتات ورقية; الفتات من الورق او الورق المقوى; مقوى

لبادات فضالت منزلية من الورق أو السيللوز لالستخدام في تدريب ; مطبوعة
السيللوز للحيوانات لبادات فضالت منزلية من الورق أو ; الحيوانات األليفة

لبادات ; لبادات ماصة من ورق أو سيللوز لالستخدام في تعبئة األطعمة; األليفة
لبادات ورقية لحماية المواد من األوعية ; ورقية ألقفاص الحيوانات األليفة

لصاقات زوايا للصور ; لصاقات تزينية للخوذ; لصاقات إهداء من ورق; الحارة
لصقات ; لصاقات مصدات السيارات; [اسيةقرط]لصاقات ; الفوتوغرافية

لفافات ورقية ; [ورق]لفافات قطع نقود معدنية ; للقرطاسية او لغايات منزلية
لوائح ; لوازم مكتبية عدا االثاث; [قرطاسية]لوازم مدرسية ; لآلالت الحاسبة

; لوائح نتائج; لوائح تعليمات; [مواد مطبوعة]لوائح تسلسل خطوات ; إعالمية
لوحات ; لوحات ألوان مائية; النات من الورق او الورق المقوىلوحات اع

لوحات إعالن من ; لوحات إعالنات مطبوعة من ورق أو ورق مقوى; إعالن
لوحات رسوم ; لوحات رسم; لوحات تأطير من ورق مقوى; ورق مقوى

لوحات أللوان ; لوحات قماش قنب للفنانين; لوحات زيتية مقلدة; توضيحية
لوحات لصف حروف ; [لوازم مكتبية]ات لتثبيت بطاقات التذكير لوح; الرسامين
; آلية, مباري أقالم رصاص; مباري أقالم رصاص; ماسك الصفحات; الطباعة

; مجسمات جنيات للنسخ; مجسمات تركيب; مباري أقالم رصاص كهربائية
أو , مجسمات لهياكل عظمية بشرية او حيوانية; مجسمات للمهندسين المعماريين

مجسمات من معجون ; ء من الهياكل العظمية ومستحاثات ألغراض تعليميةأجزا
مجالت ; مجالت حاسوب; مجالت تجارية; مجالت أثناء الطيران; لألطفال

مجالت في المجال ; مجالت فارغة; مجالت طبية; مجالت سفريات; [دوريات]
; مجالت ميزات عامة; [منشورات]مجالت ; مجالت ملحقة بالصحف; القانوني

مجلدات ; مجلدات لالستخدام المكتبي; مجلدات إعالمية مطبوعة; مجالت هزلية
محاضرات ; محاضرات حلقات بحث مطبوعة; محابر; وثائق على شكل محافظ

; محافظ أقالم رصاص; محافظ اقالم وأقالم رصاص; محافظ اختام; مطبوعة
; ت حبرمحايا; [قرطاسية]محافظ وثائق ; محافظ قرطاسية; محافظ جوازات سفر

; محايات نفض فراشي; محايات طباشير; [محايات طباشير]محايات سبورة 
; مخططات دورية دوارة; محلدات قرطاسية; [امشاط تخطيط]محسنات تجزيع 

; مخططات مطبوعة; مخططات لبيانات معدل نمو األطفال والجرعات الدوائية
لالطفال من  مرايل; مذكرات يومية; مذكرات جيب; مخططات ومواصفات معمارية

مركبات ختم الغراض ; مراييل لألطفال من الورق; مرايل ورقية بأكمام; الورق
مساحات ; مزيالت حبر سائل; [لوازم مكتبية]مزخرفات ورقية ; القرطاسية

مساطر ; مساطر رسم; مساطر تائية للرسم; مساحات سيليلوز; سبورات بيضاء
مساطر قائمة ; غير مدرجة مساطر; مساطر زاوية للرسم الهندسي; رسم هندسي

; مساند الواح حروف الطباعة; مساطر لرسم االتجاهات المختلفة; الزاوية للرسم
; [قرطاسية]مساند رسم ; مساند تظليل; مساند أوراق للحاسوب; مساند أقالم
مساند ; مساند اليدي الرسامين; مساند القالم الحبر واقالم الرصاص; مساند كتب
مساند ; [قرطاسية]مساند للوحات الفنية ; ور الفوتوغرافيةمساند للص; للرسامين

مشابك تستخدم في ; مشابك تثبيت للورق; مساند ورق للكتابة; مستندات مطتبية
مشابك لتثبيت حماالت البطاقات ; مشابك القالم الحبر; مشابك رسم; المكاتب

بك معدنية مشا; مشابك للورق; مشابك لالوارق المالية; [لوازم مكتبية]االسمية 
مصافي ; مصافي قهوة من الورق; [قرطاسية]مشعبات ; مشابك ورق; للنقود

; مصنفات بحلقات للورق; مصفات حروف الطباعة; ورقية آلالت تحضير القهوة
مصنفات ألوراق ; مصنفات سحاب; مصنفات رسائل; مصنفات ثالثية الحلقات

; طبوعات تخطيطيةم; مطبوعات; مصنفات ورق قابلة للتوسع; العرض التقديمي
مطبوعات دورية في ; مطبوعات دورية; مطبوعات حجرية; مطبوعات تلوين

مطبوعات دورية في مجال ; مطبوعات دورية في مجال الرقص; مجال األفالم
مطبوعات دورية في مجال ; مطبوعات دورية في مجال الفن التشكيلي; السياحة

; بوعات على هيئة صورمط; مطبوعات دورية في مجال الموسيقى; المسرحيات
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folders; revolving circular charts; pediatric measuring and medication 
dosage information charts; printed diagrams; architectural plans and 
specifications; pocket memorandum books; diaries; bibs of paper; bibs, 
sleeved, of paper; babies' bibs of paper; sealing compounds for 
stationery purposes; paper embossers [office requisites]; fluid ink 
eradicators; whiteboard erasers; cellulose wipes; T-squares for drawing; 
drawing rulers; drafting rulers; drafting squares; ungraduated rulers; 
square rulers for drawing; French curves; galley racks [printing]; pen 
rests; copyholders; scratch pads; art pads; bookends; stands for pens 
and pencils; hand-rests for painters; painters' easels; photograph 
stands; art mounts; desktop document stands; writing paper pads; 
paper fasteners; staples for offices; drawing pins; pen clips; clips for 
name badge holders [office requisites]; money clips; paper-clips; money 
clips of metal; staples for paper; manifolds [stationery]; paper coffee 
filters; paper filters for coffee makers; composing sticks; loose-leaf 
binders; three-ring binders; letter files; hanging folders; presentation 
folders; expanding files of paper; printed matter; graphic prints; color 
prints; lithographs; printed periodicals; printed periodicals in the field of 
movies; printed periodicals in the field of dance; printed periodicals in 
the field of tourism; printed periodicals in the field of figurative arts; 
printed periodicals in the field of plays; printed periodicals in the field of 
music; prints in the nature of pictures; prints in the nature of 
photographs; art prints; lithographic prints; cartoon prints; pastes and 
other adhesives for stationery or household purposes; modelling paste; 
starch paste [adhesive] for stationery or household purposes; 
highlighting markers; document page markers [marking flags]; 
document markers [highlighting pens]; envelopes [stationery]; 
envelopes of paper for packaging; typewriter keys; doilies of paper; 
tablemats of paper; histological sections for teaching purposes; writing 
cases [sets]; writing cases [stationery]; stapling presses [office 
requisites]; paper clasps; law digests; unmounted posters; mounted 
posters; printed novelty labels for wine bottles; posters made of paper; 
blank or partially printed paper labels; printed paper labels; folders for 
papers; card files; document files [stationery]; files [office requisites]; 
pen wipers; writing board erasers; rubber erasers; paper wipes for 
cleaning; coarse tissue for cosmetic purposes; disposable table napkins 
of paper; handkerchiefs of paper; tissues of paper for removing make-
up; table napkins of paper; facial tissues of paper; face towels of paper; 
towels of paper; washcloths made of paper; hand towels of paper; pen 
stands; stands for writing implements; mounts for X-ray negatives for 
non-medical purposes; protractors for use as drawing instruments; 
printed curricula; erasing products; leaflets; printed publications; 
educational publications; calendar stands; calendar desk pads; plastic 
materials for packaging; instructional and teaching materials; drawing 
materials and materials for artists; artists' and drawing materials; 
printed visuals; plastics for modelling; binding materials for books and 
papers; printed training materials; teaching materials [except 
apparatus]; printed teaching materials; filtering materials of paper; 
packaging materials of plastic for sandwiches; packaging materials of 
cardboard or paper for ices; packaging materials made of recycled 
paper; printed educational materials; packing [cushioning, stuffing] 
materials of paper or cardboard; packaging material made of starches; 
stuffing of paper or cardboard; drawing materials; drawing materials for 
blackboards; writing materials; plastic adhesives for household or 
domestic use; adhesives for stationery purposes; adhesive materials for 
office use; bookbinding material; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; modelling materials; artists' materials; modelling 
materials and compounds for use by children; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; moisteners [office requisites]; printed 
material in the nature of color samples; printed correspondence course 
materials; writing utensils made of fibers; correcting fluids [office 
requisites]; automatic adhesive tape dispensers for office use; adhesive 
tape dispensers for stationery or household purposes; correcting film 
for type; automatic adhesive dispensers for office use; encyclopedias; 
date indicators; fiber-tip markers; felt-tip markers; chart pointers, non-
electronic; bookmarks; chart pointers, non-electric; staple removers; 
duplicators; rotary duplicators; relief duplicators; printed art 
reproductions; graphic reproductions; graphic art reproductions; 

; مطبوعات ليثوغرافية; مطبوعات فنية; مطبوعات على هيئة صور فوتوغرافية
معاجين ومواد الصقة أخرى للقرطاسية أو أغراض ; مطبوعات من ورق مقوى

; للقرطاسية او للغايات المنزلية[ الصق]معجون نشا ; معجون للتشكيل; منزلية
أقالم ]معلمات وثائق ; [أعالم تأشير]معلمات صفحات وثائق ; معلمات تلوين

; مفاتيح اآلالت الكاتبة; مغلفات ورقية للتغليف; [قرطاسية]مغلفات ; [تلوين
; مقاطع انسجة لغايات التدريس; مفارش ورقية للموئد; مفارش مائدة ورقية

مالقط ; [لوازم مكتبية]مكابس المشابك السلكية ; [قرطاسية]مقالم ; [أطقم]مقالم 
ملصقات ; ملصقات بإطار; ملصقات إعالنية غير معلقة; ات قانونيةملخص; ورق

ملصقات ورقية ; ملصقات مصنوعة من ورق; تاريخ الصنع مطبوعة للنبيذ
ملفات ; ملفات لالوراق; ملصقات ورقية مطبوعة; فارغة أو مطبوعة جزئياً 

احي مم; [لوازم مكتبية]ملفات ; [قرطاسية]ملفات للوثائق ; [قرطاسية]للبطاقات 
مماسح صغيرة ورقية ; مماحي من المطاط; مماحي لوح الكتابة; اقالم الحبر

مناديل فضالت ; [ورق صحي]مناديل خشنة لالستخدام في المرحاض ; للتنظيف
مناديل من الورق الزالة ; مناديل من الورق; [من ورق أو سيللوز]مائدة 

مناشف ; ية للوجهمناديل ورق; مناديل من الورق للموائد; مستحضرات التجميل
; مناشف يد من ورق; مناشف وجه ورقية; مناشف من الورق; للوجه من الورق

مناصب لسلبيات األشعة السينية ألغراض ; مناصب ألدوات الكتابة; مناصب أقالم
منتجات ; مناهج دراسية مطبوعة; مناقل وأدوات الرسم; [قرطاسية]غير طبية 

منصات ; ورات وسائل تعليميةمنش; منشورات مطبوعة; منشورات; للمحو
مواد التوجيه ; مواد التغليف البالستيكية; منصات تقاويم مكتبية; تقاويم

مواد بصرية ; مواد الفنانين ومواد الرسم; مواد الرسم ومواد الفنانين; والتدريس
مواد تدريب ; مواد تجليد للكتب واألوراق; مواد بالستيكية للتشكيل; مطبوعة
مواد ترشيح ; مواد تدريس مطبوعة; [عدا االجهزة]س مواد تدري; مطبوعة

مواد تعبئة وتغليف من ; مواد تعبئة وتغليف للشطائر من بالستيك; [ورقية]
; مواد تعبئة وتغليف من ورق معاد تدويره; الورق المقوى أو الورق للمثلجات

; من الورق أو الكرتون[ توسيد او حشو]مواد تغليف ; مواد تعليمية مطبوعة
; مواد رسم; مواد حشو من الورق أو الكرتون; د تغليف مصنوعة من النشاموا

مواد الصقة بالستيكية لالستخدام المنزلي ; مواد كتابة; مواد رسم للسبورات
مواد ; مواد الصقة لالستخدام المكتبي; مواد الصقة ألغراض القرطاسية; والبيتي

; مواد للتشكيل; ت منزليةللقرطاسية او لغايا[ غراء]مواد لصق ; لتجليد الكتب
مواد مرطبة للسطوح ; مواد مجسمات وتركيبات الستخدام األطفال; مواد للفنانين

مواد مطبوعة على هيئة ; [لوازم مكتبية]مواد مرطبة ; [لوازم مكتبية]الالصقة 
مواعين كتابة ; مواد مناهج مطبوعة عبر المراسلة عن بعد; نماذج ملونة

موزعات شريط الصق آلية ; [لوازم مكتبية]تصحيح موائع ; مصنوعة من ألياف
; موزعات شريط الصق لالستخدام المنزلي أو القرطاسية; لالستخدام المكتبي

; موزعات الصقة آلية لالستخدام المكتبي; موزعات طبقات تصحيح للطباعة
مؤشرات ذات ; مؤشرات ذات رؤوس من ألياف; مؤشرات تاريخ; موسوعات

مؤشرات ; مؤشرات للكتب; ت غير الكترونية للخرائطمؤشرا; رؤوس من لباد
; ناسخات دوارة; ناسخات; نازعات دبابيس كبس; غير كهربائية, مخططات

نسخ ألعمال فن ; نسخ تخطيطية; نسخ أعمال فنية مطبوعة; ناسخات مجسمات
نشرات ; نشرات; نسيج من ورق لالستخدامات التجميلية; نسيج من ورق; الخط

نشرات ; [مطبوعات]نشرات أخبارية ; نشرات اخبارية مطبوعة; اخبارية دورية
نماذج ; نماذج استشفاف; [مطبوعات]نشرات ; نشرات داخلية دورية; إعالمية

نماذج ثالثية األبعاد ; نماذج تفصيل للخياطة; تشريحية ألغراض تعليمية وتربوية
ج نماذ; نماذج صكوك قابلة للتداول; [بخالف األجهزة]ألغراض تعليمية 
; نماذج ورقية للحياكة; [مطبوعة]نماذج ; نماذج مطبوعة; مخطوطات للنسخ

; [آالت نسخ بالجيالتين]هكتوغراف ; نوط موسيقية; نوتة موسيقية مطبوعة
; واقيات من المحو; واقيات او اغطية ورقية; هياكل صغيرة من الورق المعجن

ورق ; انورق البرشم; ورق األرز; ورق استشفاف; ورق اختبارات; ورق
ورق أشغال ; ورق آالت كاتبة; ورق آالت حاسبة; الطباعة بالحديد على األقمشة

; ورق إرسال بالفاكس; ورق أوفست; ورق أمهدة; ورق أمان; [فنون وحرف]
ورق ; [شبه منتهية]ورق بطاقات عمل ; ورق بطاقات بريدية; ورق بطاقات

ورق ; [للف او التغليف] ورق بالستيكي ذو فقاعات; ورق بكرات للطابعات; بقالة
; ورق تغليف; ورق تصوير جاف; ورق تزيين حفالت المع; ورق ترشيح; تبطين

ورق تغليف ; ورق تغليف مواد غذائية; ورق تغليف كتب; ورق تغليف بارود
ورق تغليف وحاويات لألغذية والمشروبات يتألف من مواد تهدف إلى ; هدايا

; ورق جلد صناعي; ورق تقاويم نهائية; التقليل من اآلثار الضارة على البيئة
ورق حرير ; [ورق نسخ]ورق حرير ; ورق حرف يدوية يابانية; ورق حاسوب

ورق ; يستخدم في إنتاج لوحات الدارات االكترونية ومركبات الكترونية أخرى
ورق ; ورق ذو زوايا مدورة; ورق دليل; ورق دفاتر مالحظات; حساس للحرارة
; [قرطاسية]ورق رسم هندسي ; ورق رسم بياني; مورق رس; رسائل بترويسة

; ورق رقيق للطباعة والرسم; ورق رقيق شفاف; ورق رقائقي; ورق رفوف
ورق ; ورق شفاف; ورق شعارات; ورق سيلوفان مقاوم للرطوبة; ورق سندات
; ورق صناعي; ورق صحي; ورق شفاف لصناعة ورق الحرير; شفاف عازل

ورق طباعة ; طباعة أوفست للكتيبات ورق; ورق طباعة; ورق ضد الماء
ورق عتيمي غير ; ورق طباعة ليزرية; ورق طباعة لماع; للصباغة المتسامية

ورق ; ورق فلوري; ورق فضي; ورق على شكل أقراص العسل; منفذ للضوء
ورق ; ورق كريب; ورق كربون; ورق كرافت; ورق كتابة; ورق قصدير; فني
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tissues of paper; tissues of paper for cosmetic use; flyers; newsletters; 
printed news releases; news bulletins [printed matter]; informational 
flyers; house organs; bulletins [printed matter]; tracing patterns; 
anatomical models for instructional and educational purposes; sewing 
patterns; three-dimensional models for educational purposes; 
negotiable instrument forms; handwriting specimens for copying; 
printed patterns; forms, printed; knitting patterns; printed sheet music; 
sheet music; hectographs; figurines of papier mâché; shields [paper 
seals]; erasing shields; paper; proofing paper; tracing paper; rice paper; 
parchment paper; iron-on transfers of paper; adding machine paper; 
typewriter paper; craft paper [arts and crafts]; safety paper; mulch 
paper; offset paper; facsimile transmission paper; label paper; postcard 
paper; business card paper [semi-finished]; grocery paper; reel paper 
for printers; plastic bubble packs for wrapping or packaging; lining 
paper; filter paper; metallic paper party decorations; xerographic paper; 
wrapping paper; gunpowder wrapping paper; paper for covering books; 
food wrapping paper; gift wrapping paper; paper packaging and 
containers for food and beverages comprised of materials designed to 
lessen adverse effects on the environment; calender-finished paper; 
imitation leather paper; computer paper; Japanese handicraft paper; 
stencil paper [mimeograph paper]; stencils used in the production of 
electronic circuit boards and other electronic components; heat 
sensitive paper; notebook paper; directory paper; manifold paper; 
letterhead paper; drawing paper; graph paper; construction paper; shelf 
paper; laminated paper; onion skin paper; India paper; bond paper; 
moistureproof cellophane paper; paper emblems; tissue paper; glassine 
paper; tissue paper for making stencil paper; toilet paper; synthetic 
paper; waterproof paper; printing paper; offset printing paper for 
pamphlets; dye-sublimation print paper; supercalendered printing 
paper; laser printing paper; opaque paper; honeycomb paper; silver 
paper; fluorescent paper; art paper; cellophane paper; writing paper; 
kraft paper; carbon paper; crêpe paper; crêpe paper for domestic use; 
electrostatic paper; masking paper; paper for recording machines; paper 
for medical examination tables; toilet seat cover paper; fusuma-gami 
[paper for Japanese indoor sliding partitions]; paper for making bags 
and sacks; newsprint paper; paper for printing photographs [not 
chemically sensitized]; calligraphy paper; metallic gift wrapping paper; 
paper for use in the manufacture of surgical drapes; paper for use in the 
graphic arts industry; paper for radiograms; photocopying paper; paper 
for wrapping and packaging; papers for painting and calligraphy; digital 
printing paper; duplicating paper; electrocardiograph paper; absorbent 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; synthetic bond paper; 
magazine paper; fluting paper [corrugating medium]; paper lace; kasa-
gami [oiled paper for paper umbrellas]; filler paper; ruled paper; waxed 
paper; recycled bond paper; tengujosi [paper made from paper 
mulberry]; kohzo-gami [paper made from paper mulberry]; luminous 
paper; wax bond paper; recycled paper; semi-processed paper; treated 
paper for wrapping flowers and floral displays; papier mâché; envelope 
paper; mildewproof paper; acid-resistant paper; greaseproof paper; 
cardboard; white paperboard; packing cardboard; millboard; corrugated 
cardboard; cardboard made from paper mulberry [senkasi]; pasteboard; 
wood pulp board [stationery]; adhesive notepaper; magnetic paper; 
corrugated paper; napkin paper; fiber paper; wood pulp paper; heat 
transfer paper; copying paper [stationery]; blotting paper; publication 
paper; washi; torinoko-gami [Japanese paper]; hosho-gami [thick 
Japanese paper]; paper containing mica; paper for use in the 
manufacture of tea bags; paper for use in the manufacture of wallpaper; 
burp pads of paper; printed instructional, educational, and teaching 
materials; printed instructional material on telecommunications; 
teaching materials of paper; printed recipes sold as a component of 
food packaging; blotters. 

ورق آلالت ; ورق الصق; اء ساكنةورق كهرب; كريب لالستخدام المنزلي
ورق لتغطية مقاعد ; ورق لتغطية طاوالت الفحوصات الطبية; التسجيل

; [جامي-فوسوما]ورق لستائر التقسيم الداخلية الجرارة اليابانية ; المراحيض
ورق لطباعة الصور ; ورق لطباعة الصحف; ورق لصنع الحقائب واألكياس

ورق لالستخدام ; ورق لف هدايا المع; الخطورق لفن ; [غير الحساسة كيميائيأ]
ورق ; ورق لالستخدام في صناعة التصميم الفني; في صناعة األغطية الجراحية

ورق للرسم ; ورق للتغليف والتعبئة; ورق للتصوير; للبرقيات الالسلكية
; ورق لمخطط القلب الكهربائي; ورق للنسخ; ورق للطباعة الرقمية; والتخطيط

; ورق متين صناعي; رق أو البالستيك لتعبئة المواد الغذائيةورق ماص من الو
ورق مزيت لمظالت ; ورق مخرم; [وسط متموج]ورق محزز ; ورق مجالت

; ورق مشمع; [منتج نهائي]ورق مسطر ; ورق مسطر; [جامي-كاسا]الورق 
ورق ; [تينكوجوسي]ورق مصنوع من ورق التوت ; ورق مصقول معاد تصنيعه

ورق ; ورق مطلي بالشمع; ورق مضيء; [كامي-كوزو]وت مصنوع من ورق الت
ورق معالج لتغليف الزهور أو معروضات ; ورق معالج جزئياً ; معاد تصنيعه

; ورق مقاوم للحمض; ورق مقاوم للتعفن; ورق مغلفات; ورق معجن; الورود
ورق مقوى للتعبئة ; ورق مقوى أبيض; ورق مقوى; ورق مقاوم للزيت

ورق مقوى مصنوع من ; ورق مقوى متموج; للتغليفورق مقوى ; والتغليف
ورق مقوى من لباب الخشب ; ورق مقوى من طبقات; [سينكاسي]ورقة التوت 

; ورق مناديل; ورق مموج; ورق ممغنط; ورق مالحظات الصق; [قرطاسية]
ورق نسخ ; ورق ناقل للحرارة; ورق من لباب الخشب; ورق من ألياف

; [كامي-تورينكو]ورق ياباني ; ورق واشي; ورق نشر; ورق نشاف; [قرطاسية]
ورق يستخدم في ; ورق يحتوي الميكا; [غامي-هوشو]ورق ياباني سميك 

وسائد تجشؤ ; ورق يستخدم في صناعة ورق الجدران; صناعة أكياس الشاي
وسائل تعليمية ; تربوية وتدريسية مطبوعة, وسائل تعليمية; رضع من الورق

وصفات طبخ مطبوعة تباع ; تعليمية ورقية وسائل; مطبوعة عن االتصاالت
 .يوميات مساعدة; كجزء من تغليف األطعمة

 



158 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

letter heads,printed materials,stationery, 
brochures,magazines,stickers,and catalogues 

, الملصقات ,المحالت ,البرو شورات ,القرطاسيه ,المواد المطبوعه ,الورق المروس 
 الكاتولوحات

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

eaaN tpac lppA: Hamad  Emad Hamad 
Melhim  

:التسجيلاسم طالب  حمد عماد حمد ملحم   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa /rusaifa, P.O.Box: 155, 13110  عنوان طالب التسجيل  41442, 444:ب.الرصيفة   ، ص/الزرقاء 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3601 -11953 zarqa /rusaifa  ليغعنوان التب الرصيفة /الزرقاء  44641 -1924ب .ص  

Trademark 166852 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 499940 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

hygienic paper and products of all kinds sincluding paper tissue 
paper for  cleaning sses ,tissue paper napkins and baby apers 

الورق الصحي ومنوجات الورق من جميع االنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقة 
التواليت وبشاكير الورق المستعمل للوجه والشاش الورفي المستعمل للتنظيف وفوط الورق 

 .وفوط االطفال

Date of 03/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/12/2019  

eaaN tpac lppA: Deir Muheisen Company 
For the service and 
managent of fuel stains 

:اسم طالب التسجيل شركة دير محيسن لخدمة وادارة محطات المحروقات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-Al Karak, P.O.Box: 359, 11123 عنوان طالب التسجيل  44401, 146:ب.الكرك  ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 359 -11123 amman-Al Karak  ليغعنوان التب الكرك-عمان 44401 -146ب .ص  

Trademark 167079 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 491216 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Paper and cardboard , printed matter , Cups of cardboard, 
carton or plastic for packing ,Advertising banners , Boxes of 
plastic or paperboard , 

 كاسات من الورق« صور فوتوغرافية . الورق والكرتون  المطبوعات 
 المقوى او الكرتون او البالستيك للتعبئة  اليافطات االعالنية  علب من

 .البالستيك او الكرتون المقوى 

Special Condititions : The registration of this trademark should 
be limited in colours red,yellow,black and White , according to 

the printfiled with the application   . 
 

العالمة محددة بااللوان االحمر واالصفر واالسود واالبيض وفق النموذج :شروط خاصة
 المودع لدى مسجل العالمات التجارية 

Date of 10/12/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mohammad Saleh 
Burghul Foundation  

:اسم طالب التسجيل صالح محمد صالح برغل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arafat Mountain -Jasmine Suburb, 
P.O.Box: 72, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.ضاحية الياسمين   ، ص-جبل عرفات 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Arafat Mountain -
Jasmine Suburb 

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -جبل عرفات  44942 -10ب .ص   

Trademark 166934 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 499615 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, 
 oEilEnaE,pcrooerEmiEncnmnlE aco  ntlElponlcco Eoerean
 cer mrlrceantlcr oEElE; cnnceaE,eana plno , acccacrmcmlE,
  cnnceaE,eana plno , ac  ltci lmcmlE,ceEm onceaponlcco E,
 ceEm onacE,jmerncaeE,eana plno , acmcmlE,sonlcceataEl, mcml

aoEilnE/jacenmoriceaE acmcmlE,mcmlpm  E,e ot of  plno /mcml
jorilnE,eana plno ,s oEncrEoerclEceEce extruded form for 

use in manufacture; Packing, Flexible pipes, nmilEoertaElE,
eana plno .  

والميكا وبدائل كل  والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس  المطاط غير المصنع ونصف المصنع،
معدنية ألنابيب الصلبة، لوازم غير معدنية  هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، لوازم غير 

عوازل، وصالت غير معدنية لألنابيب، خراطيم ري، جوانات  ألنابيب المرنة، مواد عازلة، 
لألنابيب، مواد  غير معدنية لألنابيب، أغلفة غير معدنية أغلفة وصل لألنابيب، ُجلَْب  األنابيب، 

مرنة غير معدنية ليست من  بالستيكية متشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنيع، ، أنابيب 
  .    معادن

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: TL POWER 
TRANSMISSION, S.L. 

:اسم طالب التسجيل  .ال.تي ال باور ترانسماشون ، اس  

lpc oapN ty     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address CALLE GALICIA, N? 7, 2?, 1? (PLACA 
CAL FONT)  00700ttD s s 

(s s ssRA )ss tA.  

 29122( بالكا كال فونت)ايه  4،  0،  1كالي غاليسيا ، نمبر 
  .أسبانيا( برشلونة)إيغواالدا  

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم عمان ، 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166940 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 499652 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Dielectrics [insulators]; insulators; insulators for electric mains. عوازل كهربائية، العوازل، عوازل للمصادر الرئيسية للتيار الكهربائي. 

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2018752935 
Claim Date: 30/11/2018 

 LS: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 0249140614: رقم االدعاء

 12/44/0249: تاريخ االدعاء

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

eaaN tpac lppA: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

:اسم طالب التسجيل )سفيل جروب جيه اس سي(ستوك كومباني سفيل جروب -جوينت  

lpc oapN ty     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ul. Cherniakhovskogo, 61, Ekaterinburg, 
Sverdlovskaya Oblast, Russia (RU), 
620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 94شيرنباكوفسكوجو، . يو ال
 902242، (آر يو)اوبالست، روسيا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167101 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 491424 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

NDUSTRIAL GLOVES  القفازات الصناعي 

 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Fahmawi Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة فحماوي التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , downtown, petra street , 
P.O.Box: 6524, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 9405:ب.وسط البلد ، شارع البتراء  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6524 -11118 amman   ليغعنوان التب وسط البلد  44449 -9405ب .ص  

Trademark 167025 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 491204 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Moleskin [imitation of leather]; Travelling bags; Bags for sports; 
Wrist- pamenlrso  lnE;smpplcE llmceapona  lontlc;sncomE

 acEionlE;slceE for guiding children; Frames for umbrellas or 
parasols; Mountaineering EncriE;  antcea acmlnE.  

؛حقائب السفر؛ حقائب رياضية؛ محافظ محمولة على المعصم؛ حصيرة (جلد مقلد)موليسكين 
ج؛ مقاليد لتوجيه األطفال؛ إطارات للمظالت أو المظالت الصيفية من الجلد؛ أشرطة للتزل النوم 

  .تسلق الجبال؛ مالبس للحيوانات االليفة الشمسية؛ عصي 

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA : Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166886 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 499999 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bags, namely, handbags, rucksacks, tote bags, school bags, 
beach bags; wheeled bags; beltbags; bags for garments, toiletry 
and make-up bags sold empty, boxes intended for toiletry 
articles known as 'vanity cases' boxes made of leather; 
leatherboard boxes; suitcases, traveling trunks, wallets, purses 
(not of precious metal), card cases (notecases), key cases 
(leather goods), umbrellas, parasols, walking sticks. 

حقائب، وتحديدا حقائب اليد، حقائب الظهر الكبيرة، حقائب الحمل، الحقائب المدرسية، حقائب 
الشاطئ، حقائب بعجالت، حقائب بأحزمة، حقائب للمالبس وأدوات الزينة ومستحضرات 

حقائب لوازم "زينة تعرف باسم صناديق التجميل تباع فارغة، وصناديق مخصصة ألدوات ال
المصنوعة من الجلد؛ صناديق من الجلد، حقائب السفر، صناديق السفر، محافظ، " التجميل

السلع )، محافظ المفاتيح (الحافظات)، محافظ البطاقات (ليست من معدن ثمين)حقائب صغيرة 
 .، المظالت، المظالت الصغيرة، عصى المشي(الجلدية

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4524882 
Claim Date: 13/02/2019 

 AL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 5405990: رقم االدعاء

 41/20/0246: تاريخ االدعاء

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

eaaN tpac lppA: ETAM اسم طالب التسجيل إتام:  

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 57-59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  كليشي، فرنسا 60442، رو هنري باربوسي، 41-46

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167118 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 491449 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

All-purpose carrying bags; tote bags; duffel bags; luggage; 
wallets; purses; backpacks; beach bags; toiletry and cosmetic 
cases sold empty; jewelry bags; briefcases; umbrellas; trunks 

دفيل، حقائب أمتعة، حافظات نقود، حقائب حمل لجميع األغراض، حقائب تسوق، حقائب 
حقائب للظهر، حقائب شاطئية، حافظات أدوات الزينة ومستحضرات التجميل تُباع فارغة، 

 حقائب مجوهرات، حفاظات أوراق، مظالت، حقائب سيارات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249868 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: يةاالدعاء بحق االولو
 99056999: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166968 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 499699 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Asphalt, pitch and bitumen; non-metallic minerals for building 
or construction; gypsum [building material]; sand; gravel; 
construction materials, not of metal; reinforcing materials, not 
of metal, for building; materials for making and coating roads; 
refractory bricks, not of metal; building panels, not of metal; 
wall panels, not of metal; refractory construction materials, not 
of metal; paving blocks, not of metal; ceramic backing materials 
for welding; non-metal ventilating ducts; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; plaster for building 
purposes; rockslide retention nets of textiles [construction 
materials]; crash barriers of plastic for roads; plastic pipes for 
plumbing purposes; flux backing materials for welding; 
buildings, not of metal; plastic security windows allowing 
communication; road marking sheets and strips of synthetic 
material; aggregate; concrete; concrete building elements; 
blocks of concrete; penstock pipes, not of metal; building 
timber; building stone; slag [building material]; paving stone; 
building glass; foundry molds, not of metal; non-metal artificial 
fish reefs; aviaries [structures], not of metal; paint spraying 
booths, not of metal; bicycle parking installations, not of metal; 
water-pipe valves, not of metal or plastic; non-luminous and 
non-mechanical signs, not of metal; road signs, non-luminous 
and non-mechanical, not of metal; beacons, not of metal, non-
luminous; storage tanks of masonry; tanks of masonry; 
mooring bollards, not of metal; bird baths [structures], not of 
metal; letter boxes of masonry; aquaria [structures]; works of 
art of stone, concrete or marble; outdoor blinds, not of metal 
and not of textile; stone lanterns [garden ornaments of stone]; 
greenhouses, transportable, not of metal; memorial plaques, not 
of metal; gravestones; diving boards, not of metal; plaster 
boards; slag 

األسفلت، القار والقطران، المعادن غير الفلزية المستخدمة في البناء أو التشييد، الجبس 
مواد التسليح غير الفلزية، للبناء، . ل، الحصى، مواد البناء غير الفلزية، الرما[مواد البناء]

مواد صنع الطرق وتكسيتها، الطوب الحراري غير الفلزي، ألواح البناء غير الفلزية، ألواح 
الجدران غير الفلزية، مواد البناء الحرارية غير الفلزية، كتل الرصف غير الفلزية، مواد 

ام، قنوات التهوية غير الفلزية، القنوات غير الفلزية، لمنشآت التهوية الدعم الديناميكية للح
مواد ]وتكييف الهواء، الجص ألغراض البناء، شباك االحتفاظ باالنزالق الصخري للمنسوجات 

، الحواجز من البالستيك للطرق، أنابيب بالستيكية ألغراض السباكة، مواد دعم التدفق [البناء
فلزية؛ النوافذ اآلمنة البالستيكية التي تسمح باالتصال، صفائح وشرائط للحام، المباني غير ال

عالمات الطرق من المواد االصطناعية، مجمعة، الخرسانة، عناصر البناء المادية، الكتل 
الخرسانية، أنابيب ضبط جريان المياه غير الفلزية، الدعامات الخشبية للبناء، أحجار البناء، 

جارة الرصف، زجاج البناء، قوالب السبك غير الفلزية، شعاب أسماك ، ح[مواد البناء]الخبث 
غير الفلزية، كبائن رش الطالء غير [ الهياكل]اصطناعية غير فلزية، أقفاص حفظ الطيور 

الفلزية، تركيبات وقوف الدراجات الهوائية غير الفلزية، صمامات أنابيب المياه غير الفلزية 
المضيئة وغير الميكانيكية وغير الفلزية، إشارات الطرق غير أو البالستيكية، العالمات غير 

المضيئة وغير الميكانيكية وغير الفلزية، المنارات غير الفلزية وغير المضيئة، صهاريج 
[ هياكل]التخزين ألعمال البناء، خزانات البناء، مرابط الحبال غير الفلزية، حمامات الطيور 

، [الهياكل]دمة في أعمال البناء، أحواض األسماك غير الفلزية، إطارات األحرف المستخ
األعمال الفنية من الحجر أو الخرسانة أو الرخام، الستائر الخارجية غير الفلزية وغير 

، الصوب الزراعية القابلة للنقل [أدوات تزيين حجرية للحدائق]النسيجية، الفوانيس الحجرية 
شواهد القبور، ألواح الغوص غير الفلزية،  وغير الفلزية، اللوحات التذكارية غير الفلزية،

 ألواح الجبس، والخبث

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO trading 
also as KOBE STEEL, 
LTD. 

:اسم طالب التسجيل كابوشيكي كايشا كوب سيكو شو وتتاجر ايضا باسم كوب ستيل، ليمتد  

lpc oapN ty     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 

 -كو، كوب  -تشوم، تشيو  - 0كايجاندوري  -، واكينوهاما 0-5
 ، اليابان944 -9494شي، هيوجو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167107 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 491421 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

non-metallic sewage pipes for building   انابيب الصرف الصحي غير المعدنية 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  (k,j,plast)if used separately from the mark 

بمعزل ( k,j,aNptc)تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال : التنازل
 عن العالمه

 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: ajyal for plastic industries  
co.  

:طالب التسجيلاسم  شركة اجيال للصناعات البالستيكية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahab - indstrial city , P.O.Box: 
213, 11512 

   1ش  -الملك عبد هللا الثاني الصناعية مدينة  -سحاب  -عمان 
 44440, 041:ب.، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 213 -11512 amman - sahab - 
indstrial city  

مدينة الملك عبد هللا  -سحاب  -عمان  44440 -041ب .ص 
  1ش  -الثاني الصناعية 

ليغعنوان التب  

Trademark 167087 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 491291 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

, Angle irons - not of metal , Blinds outdoor ] - not of metal and 
not of textile Branching pipes - not of metal , Building materials 
- not of metal , Buildings transportable - not of metal , Casement 
windows - not of metal , Ceilings - not of , Columns ( 
Advertisement - - not of metal , Coverings , not of metal - for 
blading , Door casings - not of metal , Door frames - not of metal 
, Door panels not of meta , Doors - not of metal , Drain pipes - 
not of metal , Fences - not of metal , Jalousies - not of metal , 
Latticework - not of metal , Pipes ( Water - - ) not of metal , Water 
- pipes - not of meta , Window frames - not of metal , Windows 
not of metal 

، غيرمعدنية وغير مصنوعة من النسيج ، ( خارجية ) دعامات زاوية غير معدنية ، ستائر 
معدنية للبناء ، مباني متنقلة غير معدنية ، نوافذ  مواسير متفرعة غير معدنية مواد غير

إطارية غير معدنية ، أسقف غير معدنية ، أعمدة غير معدنية لإلعالنات ، أطر غير معدنية 
لألبواب ، أطر غير معدنية الألبواب ، الواح إطارية غير معدنية لألبواب ، أبواب غير معدنية 

معدنية ، مواسير ماء غير معدنية ، اباجورات  ، مواسير تصريف غير معدنية ، سياجات غير
غير معدنية ، شباك غير معدنية ، مواسير ماء غير معدنية ، اطر غير معدنية للنوافذ ، نوافذ 

 غير معدنية

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

eaaN tpac lppA: Company "mohammad 
Awni" Hijazi co  

:اسم طالب التسجيل حجازي وشركاه  "محمد عوني "شركة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -king Abdullah Al  hussein street , 
P.O.Box: 5749, 11953 

عمان شارع الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين   ، -العاصمة 
 44641, 4156:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5749 -11953 Amman -king 
Abdullah Al  hussein street  

عمان شارع الملك عبد هللا -العاصمة  44641 -4156ب .ص 
 الثاني ابن الحسين 

ليغعنوان التب  

Trademark 166999 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 499666 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

| Prepared silica additives for cements mortars or concretes .  سيليكا محضرة مضافة الى المالط واالسمنت والخرسانة 
 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

eaaN tpac lppA : T3 for trading   اسم طالب التسجيل التاء الثالثية للتجارة:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al quds street -abdeen buildiing , 
P.O.Box: 962758, 11196 

, 690149:ب.عمارة عابدين   ، ص/شارع القدس -عمان 
44469 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 962758 -11196 Al quds street -
abdeen buildiing  

عمارة /شارع القدس -عمان  44469 -690149ب .ص 
 عابدين 

ليغعنوان التب  

Trademark 167039 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 491216 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

ceramic and porcelain  السيراميك والبورسالن 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

eaaN tpac lppA: ASSAFWA FOR 
SANITARY Ware Co 

:اسم طالب التسجيل شركة الصفوة لالدوات الصحية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -almoqableen -qudos st, P.O.Box: 
923202, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  44460, 601020:ب.شارع القدس   ، ص-المقابلين -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 923202 -11192 amman -
almoqableen -qudos st 

ليغعنوان التب شارع القدس -المقابلين -عمان  44460 -601020ب .ص   

Trademark 167082 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 491290 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Ceramics  السيراميك 

Date of 02/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/12/2019  

eaaN tpac lppA: AL SAFWA FOR 
SANITARY Ware Co 

:اسم طالب التسجيل شركة الصفوة لالدوات الصحية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -almoqableen -qudos st, P.O.Box: 
712840, 11171 

، شارع القدس  مقابل ارامكس   -المقابلين -عمان 
 44414, 140952:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 712840 -11171 amman -
almoqableen -qudos st 

شارع القدس  -المقابلين -عمان  44414 -140952ب .ص 
 مقابل ارامكس 

ليغعنوان التب  

Trademark 167083 Class 19 19 التجاريةرقم العالمة  491291 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Furniture; outdoor and indoor furniture, namely, coffee tables, 
end tables, side tables, dining tables, chairs, dining chairs, 
motion chairs, lounge chairs, ottomans, stools, benches, work 
benches, sofas, couches and chaise lounges; umbrella stands; 
shelving; mirrors; picture frames; photograph frames; beds, 
pillows and bolsters; seat cushions; drapery hardware, namely, 
tension rods, rod sets, rods of wood, rods of steel, poles, rings, 
brackets; fire guards for domestic use; fire screens for domestic 
use; clothes hangers; curtain hooks, rings, rods, rollers and 
poles; shower curtain rings; shower curtain rods; hampers; 
towel racks, towel stands, wine racks; trinket boxes made of 
wood; cushions; statues and figurines of plastic, wood or 
plaster; non-metal storage deck boxes; decorative boxes made 
of wood; non-metal containers for storage, namely, wood and 
plastic storage boxes; bookcases; book stands; desks; 
cabinets; chests of drawers; dressers; entertainment centers; 
filing cabinets; medicine cabinets; nightstands; hampers; glass 
bottle stoppers; gardening kneeling pads; desktop statuary of 
wood or plastic; tea carts; sea shells; decorative window finials; 
wall plaques made of plaster, plastic, or wood; display boards; 
bath pillows; coat stands; towel hooks not of metal and fixed 
towel dispensers not of metal; storage and organization 
products and accessories, namely, storage shelves, storage 
drawers, storage racks; cupboards; garment racks; bulletin 
boards 

أثاث، أثاث خارجي وداخلي و تحديًدا و طاوالت المقهى و طاوالت طرفية و طاوالت جانبية و 
طاوالت عشاء و كراسي و كراسي عشاء و كراسي متحركة و كراسي حدائق و كراسي 

بوسادة مرنة و مقاعد و مقاعد طويلة و مناضد العمل و كنب و آرائك وكراسي طويلة، ركائز 
مظالت، أرفف، مرايا، إطارات صور، إطارات صور فوتوغرافية، أسّرة و وسائد ومساند، 

الدرابيه و تحديًدا و عصيان الشد و مجموعات العصيان و وسائد مقاعد، أدوات الستائر 
عصيان من الخشب و عصيان من الفوالذ و أقطاب و حلقات و أقواس، واقيات الحرائق 

لالستخدام المنزلي، حواجز النيران لالستخدام المنزلي، شماعات مالبس، خطافات ستائر و 
ام، عصيان ستائر االستحمام، حلقات و عصيان و بكرات وأقطاب، حلقات ستائر االستحم

سالل، رفوف مناشف و حامالت مناشف و رفوف النبيذ، صناديق الحلي مصنوعة من 
الخشب، وسادات، تماثيل وتماثيل صغيرة من البالستيك و أو الخشب أو البالستر، صناديق 

حلي للتخزين غير معدنية، صناديق زخرفية مصنوعة من الخشب، حاويات للتخزين غير 
ة و تحديًدا و صناديق تخزين خشبية وبالستيكية، أغلفة كتب، حامالت كتب، مكاتب، معدني

خزانات، خزائن األدراج، دواليب، مراكز ترفيه، خزائن ملفات، خزائن أدوية، طاوالت صغيرة 
بجانب السرير، سالل، سدادات زجاجات زجاجية، وسائد الركبة للبستنة، تحف مكتبية من 

عربات الشاي، أصداف البحر، قمم نوافذ مزخرفة، لوحات جدارية الخشب أو البالستيك، 
مصنوعة من البالستر و أو البالستيك أو الخشب، لوحات عرض، وسائد استحمام، حامالت 

معاطف، خطافات المناشف ليست من معدن وموزعات مناشف مثبتة ليست من معدن، 
و أدراج تخزين و رفوف  منتجات تخزين وتنظيم وإكسسوارات و تحديًدا و أرفف تخزين

 تخزين، لوحات أكواب، رفوف مالبس، لوحات نشرات

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 0591-44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167099 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 491266 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

For plastic furnitures such as small tables , chairs, tables, 
couches, plastic beds, furniture shelves, drawers, plastic 
closets, boxes (nesting) stands  

االثاث البالستيكي مثل الطرابيزات الكراسي الطاوالت كنب البالستيكي السرير البالستيكي 
 صناديق تعشيش طبليات , جوارير خزائن بالستيكية , ارفف

 
 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

eaaN tpac lppA: Jamil Sahouri & Bros 
(LLC) 

:طالب التسجيلاسم  (.م.م.ذ )شركة جميل الساحوري واخوانه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , Mukablin, P.O.Box: 709, 11118  ،  عنوان طالب التسجيل  44449, 126:ب.صعمان ، المقابلين ، شارع الحرية 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 709 -11118 amman um sumak -
amer bin malek   

ام -عمان   44449 -126ب .صالمحامية شروق الساحوري  
 ش عامر بن مالك -السماق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167077 Class 20 20 العالمة التجاريةرقم  491211 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Furniture (also garden and office furniture); cushions; mirrors, 
picture frames; blinds; tables; tables; coffee and side tables; 
chairs; armchairs; office chairs; reclining chairs; dining chairs; 
stools; bar stools; foot stools’ benches; desks; storage being 
furniture; beds and headboards; mattresses; articles (not 
included in other classes) of wood, cork, reeds, cane, wicker or 
plastic. 

، الوسائد، المرايا وإطارات الصور، الستائر، الطاوالت، (الحدائق والمكاتب أيضاً أثاث )األثاث 
طاوالت القهوة والطاوالت الجانبية، الكراسي، الكراسي ذات الذراعين، كراسي المكاتب، 
الكراسي القابلة للبسط، كراسي الطعام، كراسي بدون ظهر أو مساند، كراسي المشارب، 

لمكاتب القائمة، خزائن كونها من األثاث، األسّرة واأللواح األمامية، مقاعد لمساند للقدمين، ا
المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو ( غير واردة في فئات أخرى)الفرشات، المواد 

 .الخيزران أو الصفصاف أو البالستيك

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

eaaN tpac lppA : Havelock One Interiors 
WLL 

:اسم طالب التسجيل م.م.هافيلوك ون انتريورز ذ  

lpc oapN ty     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P. O. Box 5100, Askar, Bahrain عنوان طالب التسجيل  .، عسكر، البحرين4422. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th 
Circle, Tower B, 11th Floor 

 -الدوار السادس -ابراج إعمار  44464 -49244ب .ص 
 44الطابق  -برج ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 166905 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 499624 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

tea trolleys, dinner wagons  furniture , furniture, stools, mirrors  
looking glasses , mattresses*, office furniture, cushions, display 
boards, bookcases, sofas, chairs  seats  

الفرشات , مرايا, الكراسي الطويلة , األثاث, (أثاث)عربات تقديم العشاء , عربات تقديم الشاي
, خزائن الكتب, لوحات العرض, المخدات, األثاث المكتبي, الهوائية، لغير الغايات الطبية

 كراسي  مقاعد , األرائك

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

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

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

eaaN tpac lppA: Eid Dahdal&Partners Co اسم طالب التسجيل عيد دحدل   وشركاه:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman/khalda, P.O.Box: 1101, 11910 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.خلدا  ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .صالفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167177 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 491411 الصنف 



177 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Display panels , curtain rings , silver plated glass mirrors , 
barnboo , long chairs , beds , rocking beds for children 
Bookcases shelves , wooden bed frames , sideboards , desks , 
office furniture , furniture , bookcases Seats , Seat Chairs , Sofa 
, Armchairs , Drawer Units , Tables , Pillows , Air Mattresses Tea 
carts , ribs , drums , woodwork , school furniture , shelves , non 
- metal furniture supplies Metal Furniture , Indian Resonator 
Straws , Pillows , Straw Mattresses , Plaited Straws , Plaited 
Straws , Umbrellas Blinds , furniture doors , canes , mirrors , 
folding chairs , trolleys , bamboo furniture  

كراسي طويلة األسرة , حلقات ستائر زجاج مطلي فضة مرايا الخيزران , لوحات العرض 
اتب األثاث هياكل أسرة من الخشب الخزائن الجانبية المك, أسرة هزازة لألطفال رفوف مكتبات 

خزانات كتب المقاعد كراسي للمقاعد األريكة كراسي ذات ذراعين وحدات , المكتبي األثاث 
ادراج طاوالت مخدات فرشات هوائية عربات شاي أضالع براميل من الخشب اشغال خشبية 

لوازم المفروشات غير المعدنية اثاث معدني الرنان القش الهندي , اثاث المدارس األرفف 
القش على شكل ضفائر القش على شكل ضفائر حماالت , فرشات من القش .  الوسائد

المظالت ستائر ابواب اثاث الخيزران المرايا كراسي قابلة للطي عربات ترولي االثاث القابل 
 للنفخ

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

eaaN tpac lppA: al badri clobal investment 
co 

:طالب التسجيلاسم  شركة البدري العالمية لالستثمار   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , P.O.Box: 472, 11610 عنوان طالب التسجيل  44942, 510:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 472 -11610 amman   ليغعنوان التب عمان  44942 -510ب .ص  

Trademark 166864 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 499995 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Vases and flower pots all being of stone, glass or ceramic; 
gardening gloves; towel rails; watering cans; bird feeders; bird 
cages; lawn and garden ornaments of glass; spoon rests; toilet 
brushes; toilet brush holders; plates and pots; kitchen tools and 
accessories, namely, beverage stirrers, spice racks; cookware, 
namely, pots and pans, roasting pans; cooking utensils, namely, 
wire baskets; household utensils, namely, spatulas, tongs, 
graters, turners, whisks, sponge holders, strainers, serving 
forks; utensils for barbecuing, namely, tongs, forks and turners; 
cocktail picks; beverage stands; containers for plants, namely, 
planters and flower pots; statues of glass and ceramic; figures 
of glass and ceramic; buckets and sieves; candle holders; urns; 
food and beverage containers for household use;dinnerware; 
stemware; beverage ware; drinking glasses and mugs;mixing 
bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; vases; chip-anddip 
dish sets; banana holders in the nature of household kitchen 
utensils; dish drying racks; household food storage canisters 
sold empty; meal trays; paper towel dispensers; napkin rings 
not of precious metal; soap dispensers; soap dishes; shower 
caddies;cotton ball dispensers; toilet tissue holders and 
dispensers for facial tissues; toothbrush holders; containers for 
household or kitchen use;clothes drying racks; garbage cans; 
waste baskets; decorative pots not of metal; home decorative 
accessories, namely, decorative plates, candleholders, candle 
rings; desktop statuary not of metal, namely, desktop statuary 
made of glass; ceramic sculptures, vessels and bowls; pillar 
candle plates, kitchen tools and accessories, namely, cookie 
jars, carafes, napkin holders not of metal, coaster sets not of 
paper and not being table linen, bread boxes, salad bowl sets, 
gravy boats, pepper mills; pans; bake ware; serving dishes, 
namely, tiered platters, sugar and creamer sets, salt and pepper 
shakers; tea pots not of precious metal; trivets; flatware addies; 
beverage coolers; buckets and pots; oven mitts , 

زهريات وأصص زهور جميعها من الحجر و أو الزجاج أو السيراميك، قفازات البستنة، 
المناشف، مرشات المياه، مغذيات الطيور، أقفاص الطيور، زخارف من الزجاج للمرج  سندات

أطباق وأواني، أدوات مطبخ والحدائق،حامالت المعالق، فرش الحمام، حامالت فرش الحمام، 
و تحديًدا مقلبات المشروبات و رفوف التوابل، أدوات الطهي و تحديًدا أوعية  وإكسسوارات

للتحميص، أدوات الطهي و تحديًدا سالل سلكية، أدوات منزلية و تحديًدا  وأواني و أواني
شوك تقديم مبشرات و مخارط و مخفقات و حامالت اإلسفنج و مصافي و  مالعق و كالبات و

و تحديًدا كالبات و وشوك ومخارط، لقطات الكوكتيل، حامالت  الطعام، أدوات للشواء
تحديًدا أحواض الزهور وأصص الزهور، تماثيل من زجاج  المشروبات، حاويات للنباتات و

وسيراميك، جرادل ومناخل، حامالت شموع، جرار، حاويات  وسيراميك، تحف من زجاج
المنزلي، أدوات عشاء، كؤوس ذات سيقان، أدوات مشروبات،  خدامأغذية ومشروبات لالست

خلط، أطباق زبدة، حامالت كعك، أباريق، زهريات، مجموعات  كؤوس شرب وأكواب، سالطين
في شكل أدوات مطبخ منزلية، رفوف تجفيف الصحون،  أطباق للغموس، حامالت الموز

، موزعات مناشف ورقية، حلقات فارغة، صواني وجبات حاويات تخزين أغذية منزلية ُتباع
صابون، صحون صابون، علب أدوات االستحمام،  مناديل ليست من معدن نفيس، موزعات

مناديل حمام لمناديل الوجه، حامالت فرش  موزعات كرات قطنية، حامالت وموزعات
رفوف تجفيف المالبس، علب النفايات،  األسنان، حاويات لالستخدام المنزلي أو المطبخي،

إكسسوارات زخرفية للمنزل و تحديًدا أطباق   ل المهمالت، أصص للزينة ليست من معدن،سال
مكتبية ليست من معدن و تحديًدا و تحف  زخرفية و حامالت شموع و حلقات شموع، تحف

وقدور، صحون شموع عمودية و  مكتبية مصنوعة من زجاج، منحوتات خزفية و وأوعية
دوارق و حامالت مناديل ليست  ا برطمانات الكوكيز وأدوات مطبخية وإكسسوارات و تحديدً 

أغطية طاوالت و صناديق خبز  من معدن و مجموعات قواعد أكواب ليست من ورق وليست
الفلفل، مقالي، أدوات الخبز،   و مجموعات سالطين سلطات و قدور مرق اللحم و مطاحن

السكر والقشدة و هزازات  تصحون تقديم الطعام و تحديًدا و أطباق كبيرة مقسمة و مجموعا
الملح والفلفل، قدور الشاي ليست من معدن نفيس، ركائز، أدوات مائدة،علب، مبردات 

 ,مشروبات، جرادل وأوعية، قفازات للفرن 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  27/03/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 0591-44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167098 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 491269 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Training cups (from plastic or paper) for babies and children; 
drinking bottles for sports; table plates; hairbrushes; brushes 
for cleaning bottles. 

سوائل للشرب ( حافظات)والرضع، قوارير  للتدريب لألاطفال( بالستيكية او ورقية)اكواب 
 .للرياضة، اطباق مائدة، فراشي للشعر، فراشي لتنظيف القوارير

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

eaaN tpac lppA : Mohammad Hamed 
Ibrahim Obeid and Hanan 
Obeid 

:اسم طالب التسجيل محمد حامد ابراهيم عبيد و حنان عبيد  

lpc oapN ty     : ALGERIA جنسية الطالب جزائر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 02 lotissement Sebai Ali local N° 02-Route 
Ouled Fayet – Cheraga – Algeria 

 –طريق والد فايت  20مجمع سباعي علي ، مقر رقم  20
 الجزائر -شراقة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Dana Int'l for Intellectual Property P.O.Box 
710915 -11171 Amman, Al-Rabeya, Al-
Rabeya Roundabout, Bldg. # 10, 3rd Fl., 

 44414 -142644ب .صالدانة الدولية للملكية الفكرية 
 ، الطابق الثالث42عمان، الرابية، دوار الرابية، عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166837 Class 21 21 التجاريةرقم العالمة  499911 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

  aaiceamoeE,eae-l lrnccr;saar preserving jars of glass; 
Earthenware  EomrlmoeE;saciEa ocna macrl oce,rlcopcr,

locntlesocl,nlcco-rannoac glass; Drinking bottles for sports; 
Perfume burners; Electric combs; scEtsoEtceaicmEtlE; occ

 acicmEtlE;saanticmEtlE,l lrnccr;s aEE a r  rleno mmcmaElE;
 aEplncrmnleEc E;teEm oncea  oEiE;samE;Rmo cela oEE;

 sccrroalE;teraacnlccoccmpE[hchoccmp];s ma-cerc  mElcE ac
paEgmcna  clml  lenE;Aatt lE acsonlcceataEl.  

مقالي الطبخ، غير الكهربائية؛ أواني زجاجية للحفاظ على األكل؛ أواني فخارية؛ أعمال فنية 
البورسلين والسيراميك واألواني الفخارية وتراسوتا أو الزجاج؛ قارورات الشرب  من 

العطور؛ أمشاط كهربائية؛ فرش غسل االطباق؛ شعر للفرش؛ فرشاة  للرياضة؛ محارق 
األسنان؛ أدوات التجميل؛ قوارير عازلة؛ المماسح؛ زجاج  األسنان الكهربائية؛ خيط تنظيف 

طارد البعوض الكهربائي؛ فوهات لخرطوم  أوباليني؛ أقفاص؛ مرابي داخلية للحيوانات؛ 
  .السقي

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  التسجيلاسم طالب   .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo,  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166885 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 499994 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Water bottles sold empty; lunch bags not of paper; lunch boxes قوارير مياه تباع فارغة، أكياس أطعمة غير ورقية، علب أطعمة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249863 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056991: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166973 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 499611 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cleaning cloths and sponges; cleaning utensils; buckets; 
receptacles for disposal and recycling of waste materials and 
articles; dispensers for soap, towels, wipers, sanitary towels, 
sanitary tampons and contraceptives; toilet paper holders, toilet 
utensils; pest traps. 

فوط و إسفنج للتنظيف، أدوات تنظيف، دالء، أوعية للتخلص و إعادة تدوير مواد وقطع 
النفايات، موزعات الصابون و المناشف والمناديل و الفوط الصحية و السدادات القطنية و 

 .مالت ورق التواليت وأدوات التواليت،  مصائد اآلفاتوسائل منع الحمل، حا

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل:  

lpc oapN ty     : 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 

 41ريفير بانك ميدوز بيزنيس بارك، بالك ووتر، سيري جي يو
 إي بي، بريطانيا العظمى 6

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167162 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 491490 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Elastic bands for securing rolled garments for travel; laundry 
bags. 

 .لتثبيت األلبسة المطوية للسفر ،أكياس الغسيلأشرطة مرنة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,711 
Claim Date: 25/07/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99/419،144: رقم االدعاء

 04/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403, USA 

 ،44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . شارع مكة، ص، 425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167179 Class 22 22 رقم العالمة التجارية 491416 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Linens; shower curtains; shower curtain liners; mattress pads 
of cotton; mattress pads of foam; bedding, namely, comforters, 
sheets and sheet sets, shams, pillow cases, bed skirts, bed 
spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; table 
linens not of paper, namely, place mats, napkins, tablecloths, 
fabric table runners; fabric window coverings, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags, valances; towels; wash cloths;dish 
cloths; covers for cushions; fitted toilet lid covers made of 
fabric 

بياضات، ستائر استحمام، بطانات ستائر االستحمام، حشوات الفراش من القطن، حشوات 
الفراش من الفوم،مفارش نوم و تحديدا الحفة و مالءات ومجموعات مالءات وأغطية وأغلفة 

االسفل وأغطية أسرة وبطانيات وأغطية األسرة والحفة و  وأقمشة لتغطية األسّرة من وسادات
ليست من ورق وتحديدا مفارش السفرة  لحافات وبطانيات صوفية لالسرة، مفارش الطاوالت

للطاوالت، أغطية  ومناديل السفرة ومفارش الطاولة المزركشة و مفارش طويلة منسوجة
 ر وستائر من جوخ وستائر من قماش رقيق ومتدليات وستائرنوافذ منسوجة وتحديدا ستائ

قصيرة، مناشف، بشاكير، مناشف للصحون، أغطية للوسادات، أغطية غطاء المرحاض 
 ,القماش  مجهزة مصنوعة من

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company التسجيل نوع طالب شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 0591-44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167096 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 491269 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Marabouts [cloth]; Hada [traditional ceremonial or offering 
fabric made  a Ec i];soeelcEa nltnc lacm oEncr;stcamrE;

 amElta r cele;scealccl   oiccr;s oEncrponlcco [EmiEncnmnl ac
 oiccrE];so  toeaceaEa nltnc l; Felt; Towels of textile; Sheets 

[textile]; Tablecloths of textile. 

؛ الفتات من النسيج أو (الحرير لالحتفاليات التقليدية ثوب من نسيج من)قماش مرابطي؛ هادا 
بديلة ]أكفان؛ المفروشات المنزلية؛ نسيج المالبس الداخلية؛ مادة بالستيكية  البالستيك؛ 

؛ مفارش المائدة [نسيج]من النسيج؛ لباد؛ مناشف النسيج؛ صفائح  ؛ عالقات الجدار [لألقمشة
  .من النسيج

Priority claim:  Claim Country: CN 
Claim No.:  37407170    
Claim Date: 10/04/2019 

 bl: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
    11521412 : رقم االدعاء

 42/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166889 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 499996 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Travelling blankets, lap blankets, blanket throws, bed blankets; 
travel mats; towels and washcloths 

بطانيات السفر ، البطانيات المحمولة ، أغطية البطانيات ، بطانيات السرير ،حصير 
 .السفر،الفوط والمناشف

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/536,711 
Claim Date: 25/07/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99/419،144: رقم االدعاء

 04/21/0246: تاريخ االدعاء

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403, USA 

، 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  4222
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167112 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 491440 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

clothing of imitations of leather coats dressing gowns fur stoles 
pelisses furs clothing jackets stuff clothing jerseys clothing 
jumper dersses   

مالبس من جلد مقلد معاطف عباءات شاالت من الفرو معاطف من الفرو مالبس من الفرو  
 اثواب من الصوف ( مالبس)قمصان صوفية ( مالبس )جاكيتات من الصوف 

 
 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

eaaN tpac lppA: Dafa Amman For Kniting 
Co  

:اسم طالب التسجيل شركة دفا عمان للحياكة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SAHAB , P.O.Box: 911773, 11191 عنوان طالب التسجيل  44464, 644111:ب.سحاب   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 SAHAB   ليغعنوان التب سحاب  44464 -644111ب .ص  

Trademark 166909 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 499626 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

clothing of imitations of leather coats dressing gowns fur stoles 
pelisses furs clothing jackets stuff clothing jerseys clothing 
jumper dersses  

مالبس من جلد مقلد معاطف عباءات شاالت من الفرو معاطف من الفرو مالبس من الفرو  
 اثواب من الصوف ( مالبس)قمصان صوفية ( مالبس )جاكيتات من الصوف 

 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

eaaN tpac lppA : DAFA AMMAN For kniting 
co  

:اسم طالب التسجيل شركة دفا عمان للحياكة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address SAHAB , P.O.Box: 911773, 11191 عنوان طالب التسجيل  44464, 644111:ب.سحاب   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 911773 -11191 SAHAB   ليغعنوان التب سحاب  44464 -644111ب .ص  

Trademark 166910 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 499642 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball 
sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, 
pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby 
shirts, sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being headwear, 
visors being headwear, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops, shooting shirts, jackets, blazers, ties as clothing, pocket 
squares, kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, baby layettes for clothing, headbands, wrist 
bands as clothing, aprons, undergarments, boxer shorts, boxer 
briefs, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and 
knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, 
swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach 
cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, 
beach sandals, beach hats, sun visors being headwear, swim 
caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs. 

المالبس وخصوصا المالبس المحبوكة وملبوسات القدم وأحذية كرة السلة واألحذية الرياضية 
( بولو)والقمصان وقمصان ذات الياقة ( قمصان قصيرة االكمام)شيرت  -لكرة السلة وتي 

( الباليز)صان من دون أكمام والجرازي والقمصان الثقيلة والبناطيل الثقيلة والبناطيل والقم
ومالبس النوم وقمصان الرياضة وقمصان رياضة الرغبي ( السراويل القصيرة)والشورتات 
الثقيلة واألحزمة والقمصان الليلية والقبعات والطواقي كونها أغطية ( الباليز)والجرازي 

وبناطيل ( اإلحماء)الرأس وطواقي الشمس الشفافة كونها أغطية الرأس وبدالت التحمية 
وقمصان تستخدم عند التدرب على ( لغايات االحماء)وقمصان تحمية ( اإلحماء)التحمية 

وربطات العنق كمالبس ( السترات)والحلل ( معاطف)تصويب الكرات قبل المباراة والجاكيتات 
مقاومة ( معاطف)وجاكيتات ( الباندانا)ومناديل الجيب للبدالت وأوشحة ومناديل الرأس 

( ليست من ورق)والمعاطف ومراييل األطفال ( معاطف ثقيلة بقبعة)للهواء وجاكيتات الباركا 
الرسغ كمالبس والمراييل ( ربطات)ومالبس األطفال حديثي الوالدة وربطات الرأس ومعاصم 

وسراوبل داخلية قصيرة ( سراويل تحتية قصيرة)والمالبس التحتية وشورتات البوكسر 
مالكم وبناطيل رجالية ومغطيات األذنين وقفازات وقفازات صوف لل( شورتات)رجالية 

وأثواب وأثواب التشجيع والمالبس ( فساتين)وأوشحة وقمصان محبوكة ومنسوجة وأثواب 
ومالبس السباحة وبدالت السباحة ومالبس السباحة والبكيني ( الزي الموحد)الموحدة 

( بس سباحة من قطعتين للنساءمال)والتانكيتي ( مالبس سباحة من قطعتين صغيرتين)
سراويل )سباحة للرجال وشورتات ( مالبس)سباحة ومايوهات ( سراويل قصيرة)وشورتات 

وملبوسات ( لتغطية الجسم)سباحة طويلة نسبيا وبدل سباحة وملبوسات الشاطئ ( قصيرة
( تلف حول الجسم)السباحة وأغطية سباحة وقطع تلف حول الجسم مثل المناشف ( أغطية)

نادل وصنادل للشاطئ وطواقي للشاطئ وقبعات شمس شفافة كونها أغطية الرأس وص
 .وطواقي سباحة وقبعات سباحة وملبوسات رأس حديثة مع باروكة ملتصقة عليها

 

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA : NBA Properties, Inc. اسم طالب التسجيل .ان بي ايه بروبيرتيز، انك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, United States of 
America 

، 42200فيفث افينو، نيويورك، نيويورك  954 -اوليمبك تاور 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167152 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 491440 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Apparel, namely, headwear, footwear, tops, bottoms, tank tops, 
t-shirts, shirts, coats, socks, sweatshirts, pants, jackets, 
blazers, blouses, shorts, sweaters, cardigans, pullovers, ties, 
vests, jerseys, sweatpants, sweat suits, workout suits, briefs, 
undershirts, boxer shorts, hosiery, sleepwear, long johns, 
underwear, lingerie, bras, tights, leotards, pajamas, nightshirts, 
robes, sleep shorts, raincoats, ponchos, sneakers, casual 
shoes, slippers, bandanas, neckerchiefs, jeans, hats, caps, 
visors, gloves, suspenders, scarves, mufflers, belts, leggings, 
rompers, trousers, jumpsuits, overalls, skirts, dresses, jumpers, 
swimwear and headbands. 

مالبس )والبناطيل ( مالبس علوية)الملبوسات وبالتحديد أغطية الرأس ولباس القدم والباليز 
والقمصان ( شيرت-تي)بدون أكمام والقمصان قصيرة األكمام ( قمصان)وباليز( سفلية

( بليزر)والمعاطف والجوارب والسترات القطنية والسراويل والجاكيتات والستر الرسمية 
والسترات ( السميكة)والسترات الثقيلة ( شورتات)والسراويل القصيرة ( بلوز)والبلوزات 

ربطات العنق والستر بدون أكمام والكنزات الصوفية او الصوفية ذات االزرار والكنزات و
القطنية والسراويل القطنية والبدالت القطنية وبدالت التمرينات الرياضية وسراويل داخلية 

وجوارب طويلة ومالبس ( شورتات بوكسر)قصيرة وقمصان داخلية وسراويل تحتية قصيرة 
خلية ومالبس داخلية نسائية وحماالت ومالبس دا( جونز)نوم ومالبس داخلية طويلة رجالية 

الصدر وسراويل ضيقة وثياب الرقص والرياضة الداخلية الضيقة النسائية والبيجامات 
وقمصان النوم واالرواب وسراويل النوم القصيرة ومعاطف واقية من المطر ( مالبس النوم)

رسمية وشباشب  وأحذية رياضية وأحذية غير( البونشو/أغطية الكتفين)والعباءات القصيرة 
ومناديل المزركشة والجينزات وقبعات والطواقي ومظلالت العيون ( بندانات)وعصبات 

وقفازات وحماالت السراويل وأوشحة ( ألبسة رأس( )قبعات ذات ياقة لمنع الشمس)والوجه 
( سراويل)وأوشحة الرقبة وأحزمة وسراويل ضيقة وثياب فضفاضة لألطفال وبنطلونات 

ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة والتنانير والفساتين ( امل الجسملباس ك)والحلل 
 (.بندانات)والكنزات الثقيلة ومالبس سباحة وعصابات الرأس 

Date of 17/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/06/2019  

eaaN tpac lppA : Lennon Leasing, LLC اسم طالب التسجيل لينون ليسينغ، ال ال سي:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1375 Simpson Avenue, Corona, California 
92879, USA 

، 60916سيمبسون افينيو، كورونا، كاليفورنيا  4114
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167156 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 491449 الصنف 



191 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Clothing,  namely,  trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, 
suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings 
(parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda 
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports 
(for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, 
shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer 
shorts, brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking 
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, 
namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, 
scarves, neck scarves, shawls, collars,  neckties, ties, 
suspender belts 

المالبس والمعنى بها البنطلونات وجاكيتات والمعاطف الخارجية والمعاطف والتنانير والبدالت 
أجزاء من )الجاهزة والبلوزات جيرسي والصدريات والقمصان وبطانة المالبس الجلدية 

والقمصان نصف كم والبلوزات والفساتين وشورتات البرمودا والشورتات ( المالبس
والسروال والبيجامات والبلوفرات والجينز والمالبس فضفاضة والمالبس المطر والمالبس 

، (لالستخدام الحصري للرياضة)البحر وبدالت االستحمام وبدالت السباحة؛ مالبس رياضية 
ألطفال والمعنى بها القمصان والسراويل والمعاطف والفساتين؛ المالبس الداخلية مالبس ل

وحماالت الصدر والسراويل تحتانية والسراويل؛ ( سراويل المالكمة)والمعنى بها البوكسرات 
الجوارب؛ ألبسة القدم والمعنى بها األحذية باستثناء أحذية العظام والصنادل واألحذية 

ذية المشي واالبواط واألحذية الرياضية والنعال أو شباشب؛ أجزاء األحذية المقاومة للماء وأح
والمعنى بها الكعوب والنعال لألحذية وجوه األحذية؛ أغطية الرأس والمعنى بها قبعات وقبعات 

، جوارب طويلة، (مالبس)بحجم الجمجمة وقبعات رياضية والطواقي والبريهات؛ قفازات 
، عباءات، أوشحة، أوشحة رقبة، شاالت، أطواق، (سترة نسوية)، القميصول (مالبس)أحزمة 

 ربطات عنق، ربطات، أحزمة حمالة البنطلون او الجورب

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

eaaN tpac lppA: Lc Waikiki Magazacilik 
Hizmetleri Ticaret 
Anonim Sirketi 

:اسم طالب التسجيل ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Evren Mahallesi, Gulbahar Caddesi, No: 
96 Bagcilar - Istanbul / Turkey 

 -باجسيالر  69:ايفرين ماهاليسى، جولبهار جاديسى، نو
 تركيا/ اسطنبول 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167043 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 491251 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

stockings, sweat-absorbent stockings, hosiery, socks, sweat-
absorbent socks 

, الجوارب , الجوارب الطويلة, الجوارب الطويلة الماصة للعرق, الجوارب النسائية الطويلة
 الجوارب الماصة للعرق

Date of 07/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2019  

eaaN tpac lppA: Al Rayat Al Jadeeda  اسم طالب التسجيل الجديده للتسويق االلكترونيالرايات:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Faris Street / Amman, P.O.Box: 436, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 519:ب.عمان  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 436 -11118 Al Faris Street / 
Amman 

ليغعنوان التب عمان 44449 -519ب .ص   

Trademark 167095 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 491264 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Bathing suits; tights; togas; jerseys [clothing]; shoes; esparto 
shoes or sandals; ski boots; wooden shoes; lace boots; football 
boots; sports shoes; gymnastic shoes; beach shoes; money 
belts [clothing]; belts [clothing]; slippers; bath slippers; 
galoshes; non-slipping devices for footwear; headbands 
[clothing]; garters; overalls; liveries; ascots; tips for footwear; 
hat frames [skeletons]; bathing caps; footmuffs, not electrically 
heated; muffs [clothing]; ear muffs [clothing]; wimples; sleep 
masks; tuxedos; ponchos; latex clothing; clothing incorporating 
LEDs; scarfs; gowns; bridesmaid dresses; maternity smocks; 
choir robes; evening gowns; nurse dresses; dresses made from 
skins; nightgowns; negligees; nagagi [full-length kimonos]; 
wooden bodies for Japanese-style clogs; leather belts 
[clothing]; waist belts [clothing]; baseball shoes; rugby boots; 
running shoes; ankle boots; yoga shoes; moccasins; tennis 
shoes; leather shoes; boots; boots for sports; dress shoes; tap 
shoes; ballroom dancing shoes; ballet flats [flat shoes]; riding 
boots; anglers' shoes; work shoes; jikatabi [Japanese split-toed 
work footwear]; basketball sneakers; mountaineering shoes; 
cycling shoes; field hockey shoes; handball shoes; volleyball 
shoes; training shoes; dancing shoes; bowling shoes; golf 
shoes; driving shoes; flat shoes; rubber shoes; canvas shoes; 
shoes for women; pumps [footwear]; half-boots; toe boxes; 
paper shoes used when going through metal detectors to keep 
feet and socks clean; waraji [Japanese footwear made of rice 
straw]; datemaki [wrap belts for kimonos]; obiage [bustle holder 
bands for obi]; cummerbunds; belts made of cloth [clothing]; 
textile belts [clothing]; belts made from imitation leather; boxing 
shoes; foam pedicure slippers; mules; bed jackets; maternity 
clothing; skating outfits; folk costumes [clothing]; martial arts 
uniforms; costumes for use in role-playing games; dance 
costumes; fitted swimming costumes with bra cups; costumes 
for use in children's dress up play; Halloween costumes; school 
uniforms; toe caps [parts of footwear]; toe straps for zori 
[Japanese-style sandals]; toe straps for Japanese-style wooden 
clogs; short sets [clothing]; pantsuits; tailleurs; salopettes; 
sunsuits; bib overalls for hunting; pram suits; union suits; baby 
bodysuits; shortalls; work overalls; bib overalls; unitards; nurse 
overalls; playsuits; jumpsuits [clothing]; romper suits; fishing 
waders; ski balaclavas; balaclavas; tongues or pullstraps for 
shoes and boots; stoles; pelerines; headscarves; metal fittings 

احذية او ; احذية; [مالبس]اثواب من الصوف ; اثواب فضفاضة; اثواب ضيقة; اثواب سباحة
; احذية لكرة القدم; احذية ذات اربطة; احذية خشبية; احذية تزلج; صنادل من نسيج الحلفاء

احزمة ; [مالبس]احزمة للنقود ; احذية للشاطئ; بدنيةاحذية للرياضة ال; احذية للرياضة
اربطة ; ادوات مانعة النزالق االحذية; اخفاف مطاطية; اخفاف استحمام; اخفاف; [مالبس]

لفاعات عنق ]اسكتة ; ازياء للخدم; اردية سروالية; اربطة للجوارب; [مالبس]رأس 
اغطية ال تسخن ; س لالستحماماغطية رأ; قبعات[ هياكل]اطر ; اطراف لباس القدم; [عريضة

اغطية وجه ; [مالبس]اغطية لالذنين ; [مالبس]اغطية لتدفئة اليدين ; كهربائيا لتدفئة القدمين
المالبس ; (التكس)اللباس المطاطي ; الكابات; البدالت الرسمية; اقنعة نوم; [خمار او حجاب]

أثواب ; اضة للحملأثواب فضف; أثواب اشبينات; أثواب; اوشحة; المدموجة باالضاءة
أثواب ; أثواب نوم; أثواب مصنوعة من الجلود; أثواب للممرضات; أثواب للسهرة; للجوقات

; أجزاء خشبية للقباقيب اليابانية; [ناغاجي]أثواب يابانية فضفاضة بطول كامل ; نوم شفافة
ية أحذ; أحذية الركبي; أحذية البيسبول; [مالبس]أجزمة للخصر ; [مالبس]أجزمة جلدية 

أحذية ; أحذية جلدية; أحذية تنس; أحذية بدون كعوب; أحذية اليوغا; أحذية الكاحل; الركض
أحذية رسمية ذات ; أحذية رسمية; أحذية ذات ساق طويلة للرياضة; ذات ساق طويلة

أحذية ; أحذية ركوب الخيل; [أحذية مسطحة]أحذية رقص الباليه ; أحذية رقص; رباطات
أحذية ; [جيكاتابي]أحذية عمل يابانية ذات تباعد بين األصابع ; أحذية عمل; صيادي السمك

أحذية ; أحذية لعبة الهوكي; أحذية لرياضة ركوب الدراجات; أحذية لتسلق الجبال; كرة سلة
; أحذية للعبة البولينغ; أحذية للرقص; أحذية للتدريب; أحذية لكرة الطائرة; لعبة كرة اليد

أحذية ; أحذية من كتان; أحذية مطاطية; أحذية مسطحة; يادةأحذية للق; أحذية للعبة الغولف
أحذية ورقية لإلستعمال ; أحذية وجوارب; أحذية نصفية; أحذية نسائية بكعب عالي; نسائية

أحذية يابانية ; عند المرور من جهاز كشف المعادن للمحافظة على القدمين و الجوارب نظيفة
أحزمة عريض للمالبس ; [داتماكي]كيمونو أحزمة تلف حول ال; [واراجي]من قش األرز 

أحزمة مصنوعة ; [مالبس]أحزمة مصنوعة من القماش ; أحزمة للخصر; [أوبياج]اليابانية 
أخفاف لرغوة ; أخذية للعبة المالكمة; أحزمة مصنوعة من جلد قوي; [مالبس]من النسيج 

أزياء ; الرقص على الجليد أزياء; أزياء الحوامل; أردية نوم; أخفاف نسائية; العناية باألقدام
أزياء لألطفال لتستعمل في لعب أدوار ; أزياء لرياضة الدفاع عن النفس; [مالبس]شعبية 
أزياء للعب ; أزياء للسباحة مزودة بصدارة مشكلة على هيئة كوب; أزياء للرقص; تثميلية
زاء من أج]أشرطة أصابع ; أزياء موحدة مدرسية; أزياء مخصصة لعيد القديسين; األطفال

أشرطة ; [زوري]أشرطة أصابع للصنادل المصنوعة على الطراز الياانية ; [مالبس القدم
أطقم نسائية ; [مالبس]أطقم قصيرة ; أصابع للقباقيب الخشبية المصنوعة على الطراز الياانية

أفروالت ; أفروالت أطفال صيفية; أفروالت التزلج; أطقم نسائية رسمية ذات تنانير; ببنطال
أفروالت ; أفروالت داخلية لألطفال; أفروالت داخلية; أفروالت أطفال مطرية; ل للصيدأطفا

أفروالت ; أفروالت ممرضات; أفروالت مطاطية; أفروالت لألطفال; أفروالت عمل; شورت
أفروالت و أحذية ضد للماء ; أفروالت نوم للرضع; [مالبس]أفروالت نسائية ; نسائية قصيرة

; أوشحة; ألسنة لألحذية و الجزمات; أقنعة صوفية; قنعة التزلجأ; يستخدمها الصيادون
إكسسوارات معدنية للقباقيب ; أوشحة لتغطية الرأس; أوشحة تغطي الكتفين والصدر
; بدالت رياضية موحدة; باندانا للتعرق; إيشاربات للرأس; المصنوعة على النمط الياباني

; دالت ضد الماء لرياضات التزلج على الماءب; بدالت ضد الماء لراكبي األمواج; بدالت زووت
بدالت مع ; بدالت لتدريبات الرياضية; بدالت ضد الماء لرياضة التزلج على الماء الشراعي

; بذالت تزلج للمنافسة; بذالت تزلج; بذالت التزلج على الثلج; بذالت; بدالت نسائية; بدريسة
بذالت ضد ; بة للتزلج على الماءبذالت رط; بذالت رسمية; بذالت رجالية; بذالت جلدية
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for Japanese-style wooden clogs; babushkas [clothing]; head 
sweatbands; athletic uniforms; zoot suits; wet suits for surfing; 
wet suits for surface watersports; wet suits for windsurfing; 
tracksuits; vested suits; women's suits; suits; snowboard suits; 
ski suits; ski suits for competition; leather suits; men's suits; 
dress suits; wet suits for water-skiing; wind suits; dry suits; 
one-piece playsuits; snowsuits; flight suits; kendo outfits; rain 
suits; motorcycle rain suits; three-piece suits [clothing]; hoods 
[clothing]; Bermuda shorts; tube tops; baseball uniforms; 
bathing suits for men; uniforms; ready-made linings [parts of 
clothing]; jacket liners; bikinis; blouses; slipovers; beach cover-
ups; capri pants; baselayer bottoms; leggings [trousers]; 
trousers; yoga pants; khakis [clothing]; pajama bottoms; leather 
trousers; long underwear; snow pants; slacks; short trousers; 
breeches for wear; snowboard pants; padded pants for athletic 
use; rain pants; overtrousers; nurse pants; boleros; pajamas; 
loungewear; tricot pajamas; berets; tams; knitwear [clothing]; 
skirts; kilts; petticoats; hakama [pleated skirts for formal 
kimonos]; miniskirts; golf skirts; skorts; twinsets; miters [hats]; 
sports shirts; short-sleeved sports shirts; volleyball jerseys; 
sleeveless jerseys; tank tops; paraments [clothing]; nemaki 
[Japanese sleeping robes]; morning coats; heavy jackets; 
leather jackets; denim jackets; suit jackets; sports jackets; 
hunting jackets; long jackets; light-reflecting jackets; jackets for 
motorcyclists; track jackets; padded jackets; rain jackets; wind-
resistant jackets; parkas; jackets [clothing]; stuff jackets 
[clothing]; fur jackets; snowboard boots; snow boots; mukluks; 
overshoes; athletic footwear; winter boots; waterproof boots for 
fishing; rain boots; work boots; boots for motorcyclists; 
climbing boots; walking shoes; rubber fishing boots; boots for 
women; boots and shoes; thobes [traditional robes]; gabardines 
[clothing]; footless socks; knee-high stockings; slipper socks; 
men's socks; men's dress socks; sports socks; woollen socks; 
sweatsocks; stockings; sweat-absorbent stockings; tabi 
[Japanese-style socks]; socks; ankle socks; sweat-absorbent 
socks; thermal socks; baby booties; water socks; anti-
perspirant socks; bottoms [clothing]; hosiery; camisettes; short 
petticoats; jeans; pockets for clothing; pocket squares; 
kerchiefs [clothing]; datejime [tightening-up strings for 
kimonos]; bags specially adapted for ski boots; bags specially 
adapted for hunting boots; bustiers; bralettes; strapless bras; 
sports bras; moisture-wicking sports bras; adhesive bras; sock 
suspenders; stocking suspenders; golf spikes; deck shoes; 
disposable slippers; dance slippers; veils [clothing]; wooden 
supports for Japanese-style clogs; heel inserts; maniples; 
cravats; shoe straps; waistbands [parts of clothing]; koshihimo 
[waist strings for kimonos]; sweatbands; neckties; neck bands 
[parts of clothing]; bolo ties; bow ties; albs; bathing suits for 
women; bib tights; studs for football boots; smoking jackets; 
cuffs; judo uniforms; karate uniforms; saris; sweaters; wind 
vests; ski jackets; reversible jackets; haori-himo [string 
fasteners for haori]; cardigans; hunting vests; blazers; jerkins; 
blousons; suede jackets; tabards; light-reflecting coats; bathing 
trunks; boxer shorts; petti-pants; ski pants; denims; 
underpants; sliding shorts; G-strings; bloomers; boxer briefs; 
tap pants; lounge pants; moisture-wicking sports pants; hunting 
pants; stretch pants; golf shorts; jodhpurs; chaps; babies' pants 
[underwear]; sweatpants; baby bottoms; golf trousers; cargo 
pants; wind pants; camouflage pants; balloon pants; culottes; 
woven clothing; linen clothing; welts for footwear; trouser 
straps; thongs [underwear]; shawls; shoulder scarves; fur 
stoles; shawls and headscarves; serapes; pedicure slippers; 
leather slippers; shorts; rugby shorts; bib shorts; sweat shorts; 
boy shorts [underwear]; walking shorts; boxing shorts; padded 
shorts for athletic use; fleece shorts; boardshorts; straps for 
brassieres [parts of clothing]; braces for clothing [suspenders]; 
vests; cloth bibs; cloth bibs for adult diners; fishing vests; bibs, 
not of cloth or paper; fleece vests; bodices [lingerie]; shirt 

بذالت ; بذالت للطيران; بذالت للثلج; بذالت لعب قطعة واحدة; بذالت ضد الماء; الرياح
; بذالت مطرية لركوب الدراجات النارية; بذالت مطرية; لممارسة رياضة المبارزة اليابانية

بزات ; ت كتبروتيال; برمودا; [مالبس]برانس ; [مالبس]بذالت مؤلفة من ثالث قطع 
بطانات ; [اجزاء من مالبس]بطانات جاهزة ; بزات نظامية; بزات حمام للرجال; بيسبول
; بنطال داخلي شتوي; بنتكورات; بلوزات للشاطئ; بلوزات بال أكمام; بلوزات; بكيني; معاطف

; [مالبس]بنطلونات باللون الخاكي ; بنطلونات اليوغا; بنطلونات; [السراويل]بنطال ضيق 
بنطلونات صوفية تحت البنطلونات ; بنطلونات داخلية; بنطلونات جلدية; ونات بيجاماتبنطل
; بنطلونات للثلج; [مالبس]بنطلونات قصيرة ; بنطلونات قصيرة; بنطلونات عريضة; للثلج

; بنطلونات مقوامة للماء; بنطلونات مطرية; بنطلونات محشوة لإلستعماالت الرياضية
; بيجامات أو مالبس مريحة إلرتدائها في المنزل; بيجامات ;بوليرو; بنطلونات ممرضات

تريكو ; بيريه اسكتلندية صوفية; [قبعات مستديرة مسطحة]بيريهات ; بيجامات تريكو
تنانير تلف على الخصر للباس الكمينو ; تنانير تحتية; تنانير إسكتلندية; تنانير; [ألبسة]

; تنانير مع ثراويل مخفية تحتها; الغولف تنانير للعبة; تنانير قصيرة; [هاكاما]الرسمي 
; تيشرتات رياضية بأكمام قصيرة; تيشرتات رياضية; [قبعات]تيجان االساقفة ; توينزات

ثوب شعائري ; تي شيرت بدون أكمام; تيشيرتات رياضية بدون أكمام; تيشرتات لكرة الطائرة
جاكيتات ; اكيتات ثقيلةج; جاكيتات بذالت رسمية; [نيماكي]ثياب نوم يابانية ; [مالبس]

; جاكيتات طويلة; جاكيتات صيد; جاكيتات رياضية; جاكيتات رسمية; جاكيتات جينز; جلدية
; جاكيتات للتدريبات لبرياضية; جاكيتات لركوب الدراجات النارية; جاكيتات عاكسة للضوء

تات جاكي; جاكيتات مقلنسة; جاكيتات مقاومة الرياح; جاكيتات مطرية; جاكيتات محشوة
; جزمات التزلج على الثلج; جاكيتات من الفرو; [مالبس]جاكيتات من الصوف ; [مالبس]

جزمات تلبس فوق األحذية لحمايتها ; جزمات تصنع عادة من فراء الفقمة; جزمات بعد التزلج
; جزمات ضد الماء لصيد السمك; جزمات شتوية; جزمات رياضية; عادة تكون من المطاط

جزمات ; جزمات للتسلق; جزمات لركوب الدراجات النارية; مات عملجز; جزمات ضد المطر
جالبيات رجالية ; جزمات و أحذية; جزمات نسائية; جزمات مطاطية لصيد السمك; للركض

; جوارب تصل إلى الركبة فقط; جوارب بدون أرضيات; [مالبس]جالبيات ; [أثواب تقليدية]
; جوارب صوفية; جوارب رياضية; رسميةجوارب رجالية ; جوارب رجالية; جوارب ذات نعل

جوارب على النمط الياباني ; جوارب طويلة ماصة للعرق; جوارب طويلة; جوارب ضد التعرق
; جوارب قصيرة ماصة للعرق; جوارب قصيرة تصل إلى الكاحل; جوارب قصيرة; [تابي]

; قجوارب مضادة للتعر; جوارب مانعة لتسرب الماء; جوارب للرضع; جوارب للتدفئة
جيوب ; جينزات; جيبونات قصيرة; جوليتير; جوارب وكولونات; [مالبس]جوارب نايلون 

حقائب مخصصة ; [داتجيم]حزام الكيمونو ; [مالبس]حجابات ; جيوب مربعة; المالبس
حماالت صدر بدون ; حقائب مخصصة مناسبة لجزمات الصيد; مناسبة لجزمات التزلج

; حماالت صدر رياضية; الت صدر بدون شياالتحما; حماالت صدر بدون خياطة; حماالت
حماالت ; حماالت للجوارب; حماالت صدر الصقة; حماالت صدر رياضية ماصة للعرق

; خفافات لإلستخدام مرة واحدة; خفافات; حمالة عصي لعبة الغولف; للجوارب الطويلة
ذراعات ; كعوبدعامات لل; دعامات خشبية للقباقيب اليابانية; [مالبس]خمر ; خفافات للرقص

; [أجزاء من المالبس]ربطات خصر ; ربطات األحذية; رببطات عنق; [اجزاء من الثياب]
ربطات ; ربطات عنق; ربطات رأس رياضية للتعرق; [كوشيهيمو]ربطات خصر للكيمونو 

رداء حمام ; رداءات; ربطات عنق عقدة; ربطات عنق بولو; [أجزاء من مالبس]عنق 
; روب دي شامبر رجالي مخمل; رصائع الحذية كرة القدم; لرداء ضيق لألطفا; نسائي

سترات بدون ; سترات; [لباس هندي]ساري ; زي الكاراتيه; زي الجودو; زمامات االكمام
سترات شبكية واقية للمبارزة ; سترات ذات وجه مزدوج; سترات تزلج; أكمام مقاومة الرياح

سترات ; سترات فضفاضة; سترات صيد; سترات صوفية; [هيمو-هاوري]اليابانية 
ستر عاكسة ; سترات نجاة للسباحة; سترات من جلد الغزال; سترات مطر رياضية; فوسفورية

سراويل ; سراويل تزلج; سراويل تحتية قصيرة; سراويل تحتية; سراويل استحمام; للضوء
اخلية سراويل د; سراويل داخلية رفيعة; سراويل داخلية رجالية طويلة; سراويل داخلية; جينز

; سراويل راحة; سراويل داخلية نسائية فضفاضة; سراويل داخلية طويلة للرجال; طويلة
; سراويل قصيرة للعبة الغولف; سراويل ضيقة; سراويل صيد; سراويل رياضية ماصة للعرق

; سراويل للتعرق; سراويل لألطفال; سراويل لرياضة ركوب الخيل; سراويل لركوب الخيل
سراويل مقاومة ; سراويل مزودة بجيوب أضافية; يل للعبة الغولفسراو; سراويل للرضع

سلع من المالبس ; سراويل نسائية كالتنانير; سراويل منفوخة; سراويل مموهة; الرياح
; [مالبس داخلية]سيور ; سيور للطماق; سيور لالحذية; سلع من مالبس كتانية; المنسوجة

; شال يرتدى في أمريكا الالتينية; حجاباتشاالت و ; شاالت من الفرو; شاالت كتف; شاالت
; شورتات الركبي; شورتات; شباشب جلدية; شباشب تستعمل عند العناية باألقدام بديكور

شورتات ; [مالبس داخلية]شورتات صيبانية ; شورتات رياضية للترق; شورتات أطفال
ورتات مصنوعة ش; شورتات محشوة لإلستعماالت الرياضية; شورتات للعبة المالكمة; للسير

; شياالت للمالبس; شياالت حماالت صدر; شورت من الورق المقوى; من صوف الخراف
صدارات ; صدارات لصيد السمك; صدارات قماش لغداء الراشدين; صدارات قماش; صدارات
مالبس ]صدارات ; صدارات مصنوعة من صوف الخراف; ليست من قماش أو ورق, لألطفال
صدريات لالطفال غير مصنوعة من ; ريات كرة القدم األمريكيةصد; صدر القميص; [داخلية
صنادل تستعمل عند ; [أحذية]صنادل ; صنادل استحمام; صنادل; صدريات مموهة; الورق

-أزاورا]صنادل على النمط الياباني ذات إصبع ; صنادل خشبية; العناية باألقدام بديكور
على النمط الياباني مصنوعة من صنادل ; [زوري]صنادل على النمط الياباني ; [زوري

صنادل و شباشب على النمط ; صنادل على النمط الياباني مصنوعة من اللباد; القماش
اغطية ]طماقات ; طماقات; طرحات; ضبانات األحذية ليست لألغراض التجبيرية; الياباني
 ;[مالبس]عصابات رأس ; عباءات نسائية; عباءات من الفرو; عباءات الكهنة; [للساق

أحذية ]فالنكي ; غاوتشو; عمائم; [شين-أوبياج]عقد ألحزمة للمالبس اليابانية ; عفارات
فرعات ; فرعات علوية للصنادل المصنوعة على الطراز الياباني; فرعات االحذية; [ملّبدة
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fronts; American football bibs; bibs, not of paper; camouflage 
vests; sandals; bath sandals; flip-flops [footwear]; pedicure 
sandals; sandal clogs; asaura-zori [Japanese toe-strap 
sandals]; zori [Japanese-style sandals]; Japanese-style leather 
sandals; Japanese-style felt sandals; Japanese-style clogs and 
sandals; shoe inserts for non-orthopaedic purposes; mantillas; 
gaiters; leggings [leg warmers]; chasubles; fur cloaks; pelisses; 
bandeaux [clothing]; cassocks; obiage-shin [bustles for obi-
knots]; turbans; gauchos; valenki [felted boots]; boot uppers; 
uppers for Japanese-style sandals; woven rattan uppers for 
Japanese-style sandals; footwear uppers; furs [clothing]; 
dresses; jumper dresses; tennis dresses; wedding dresses; ball 
gowns; sundresses; muu muus; dresses for women; shifts 
[clothing]; ceremonial dresses for women; neckerchiefs; silk 
scarves; geta [Japanese-style wooden clogs]; koma-geta [low 
wooden clogs]; hiyori-geta [low wooden clogs]; ashida [high 
rain clogs]; hats; shower caps; caps being headwear; baseball 
caps; chefs' hats; bucket caps; ski hats; leather headgear; visor 
caps; caps with visors; top hats; small hats; tuques; woollen 
hats; bobble hats; toques; sun hats; skull caps; golf caps; 
children's headgear; hats for infants, babies, toddlers and 
children; capes for use in hair salons and barber shops; thermal 
headgear; visors being headwear; fascinator hats; nightcaps; 
rain hats; suge-gasa [sedge hats]; fur hats; knitted caps; paper 
hats [clothing]; fittings of metal for footwear; mittens; 
snowboard mittens; riding gloves; winter gloves; arm warmers 
[clothing]; wetsuit gloves; gloves for motorcyclists; ski gloves; 
snowboard gloves; bicycle gloves; gloves made of skin, hide or 
fur; camouflage gloves; fur muffs; knitted gloves; fingerless 
gloves; gloves [clothing]; caftans; bonnets; cowls [clothing]; 
swaddling clothes; shirts; yoga T-shirts; undershirts; sports 
singlets; juban [undershirts for kimonos]; koshimaki 
[undershirts for kimonos]; slips [underclothing]; hooded 
sweatshirts; turtleneck tops; mock turtleneck shirts; V-neck 
sweaters; open-necked shirts; dress shirts; shirts for wear with 
suits; sport shirts; sweatshirts; moisture-wicking sports shirts; 
turtleneck sweaters; wind shirts; muscle shirts; chemises; 
overshirts; short-sleeve shirts; long-sleeved shirts; sports 
jerseys; quilted vests; combinations [clothing]; knit shirts; tee-
shirts; Hawaiian shirts; button-front aloha shirts; camisoles; 
ruanas; capelets; knot caps; gussets for footlets [parts of 
clothing]; heelpieces for footwear; heels; heelpieces for 
stockings; turtleneck shirts; rugby shirts; crop tops; baselayer 
tops; mock turtleneck sweaters; crew neck sweaters; baby tops; 
long-sleeved sweaters; hunting shirts; piqué shirts; body 
warmers; bodies [clothing]; tunics; fishing shirts; polo shirts; 
golf shirts; camp shirts; padded shirts for athletic use; fleece 
pullovers; printed T-shirts; cyclists' jerseys; camouflage shirts; 
body stockings; kimonos; haori [short overcoats for kimonos]; 
footwear; replica soccer shirts, shorts and socks; replica 
American football shirts, shorts and socks; boas [necklets]; 
headwear; maillots [hosiery]; plastic aprons; one-piece 
coveralls; paper aprons; dressing gowns; bath robes; cleats for 
attachment to sports shoes; babies' bibs, not of paper; bibs, 
sleeved, not of paper; babies' bibs of plastic; cloth bibs for 
children; soccer bibs; aprons [clothing]; maternity bands 
[clothing]; corsets [underclothing]; waist cinchers; knee 
warmers [clothing]; brassieres; girdles; corselets; hairdressing 
capes; shampoo capes; rubbers [footwear]; coats; bomber 
jackets; shell jackets; heavy coats; leather coats; denim coats; 
overcoats; riding coats; sport coats; fishermen's jackets; 
waterproof jackets; trench coats; frock coats; dust coats; down 
jackets; down vests; laboratory coats; coats made of cotton; 
raincoats; anoraks [parkas]; rain slickers; camouflage jackets; 
fur coats; housecoats; duffle coats; waterproof jackets and 
pants; clothing; clothing for infants; ski clothing; clothing for 
men, women and children; clothing for children; leisure wear; 
clothing, not being protective clothing, incorporating reflective 

فرو ; فرعات لباس القدم; علوية من قش منسوج للصنادل المصنوعة على الطراز ياباني
فساتين ; فساتين سهرة; فساتين زفاف; فساتين تنس; اتين بلوزفس; فساتين; [مالبس]

فساتين ; فساتين للسيدات; فساتين فضفاضة ذات ألوان زاهية تلبس عادة في هاواي; صيفية
قباقيب خشبية على النمط ; فوالرات حريرية; فوالرات; فساتين نسائية للحفالت; مستقيمة
قباقيب مطر ; [هيوري جيتا]قباقيب خشبية ; [كوما جيتا]قباقيب خشبية ; [غيتا]الياباني 

قبعات ; [اغطية للرأس]قبعات ; قبعات استحمام; قبعات; [آشيدا]عالية على الطريقة اليابانية 
; قبعات ذات حافة شمسية; قبعات جلدية; قبعات تزلج; قبعات بحارة; قبعات الطهاة; البيسبول

; قبعات صوفية ذات ربطة; ت صوفيةقبعا; قبعات صغيرة; قبعات رسمية; قبعات ذات حفة
; قبعات ضيقة; قبعات صيفية; قبعات صوفية لها حافة مكتوب عليها; قبعات صوفية ذات كرة

قبعات ; قبعات لألطفال، الرضع، األطفال الصغار و األوالد; قبعات لألطفال; قبعات لعبة الغولف
; [أغطية للرأس]عات للزينة قب; قبعات للتدفئة; لإلستعمال في الصالونات و محالت الحالقة

قبعات من ; قبعات مطرية; قبعات للنوم; قبعات للمرأة مزخرفة بريش أو زهور و غيرها
قطع ; [مالبس]قبعات ورقية ; قبعات منسوجة; قبعات من الفرو; [غاسا-شوغ]البردي 

 ;قفازات شتوية; قفازات ركوب الخيل; قفازات تزلج; قفازات بال اصابع; حديدية لالحذية
قفازات لركوب ; قفازات لبدالت الغطس; [مالبس]قفازات طويلة لتدفئة الذراع و بدون أصابع 

قفازات مصنوعة من ; قفازات للدراجات; قفازات للثلج; قفازات للتزلج; الدراجات النارية
; قفازات منسوجة; قفازات من الفرو; قفازات مموهة; الجلد، جلد الحيوانات أو من الفرو

قمصان ; قمصان; قماطات; [مالبس]قلنسوات ; قلنسوات; قفطان; [مالبس]فيز قفا; قفافيز
; [جوبان]قمصان داخلية للكيمونو ; قمصان داخلية للرياضة; قمصان داخلية قطنية; اليوغا

; قمصان ذات قبعات; [مالبس داخلية]قمصان داخلية ; [كوشيماكي]قمصان داخلية للكيمونو 
قمصان ذات ياقة على شكل حرف ; ذات ياقة عالية وهميةقمصان ; قمصان ذات ياقة عالية

(V) ;قمصان رياضية; قمصان رسمية رجالية; قمصان رسمية; قمصان ذات ياقة مفتوحة ;
; قمصان صوفية ذات ياقة عالية; قمصان رياضية ماصة للعرق; قمصان رياضية للتعرق

قمصان فضفاضة تلبس فوق غيرها ; قمصان فضفاضة; قمصان ضيقة; قمصان ضد الرياح
قمصان محشوة ; قمصان للرياضة; ن كم طويلقمصا; األكمام-قمصان قصيرة ; من المالبس
; [شيرت -تي ]قمصان نصف كم ; قمصان منسوجة; [مالبس]قمصان مسرولة ; بدون أكمام

; كابات; [سترات نسوية قصيرة]قميصوالت ; قمصان هاواي بأزرار أمامية; قمصان هاواي
كعوب ; ذيةكعوب لالح; [أجزاء من المالبس]كعوب جوارب ; كابات محبوكة; كابات قصيرة

كنزات ; كنزات الركبي; كنازت ذات ياقة عالية; كعوب للجوارب الطويلة; لالحذية او الجوارب
كنزات ; كنزات ذات ياقة مدورة; كنزات ذات ياقة عالية; كنزات داخلية شتوية; تكشف البطن

; كنزات ضيقة للتدفئة; كنزات ضيقة عند الصدر; كنزات صيد; كنزات صوفية كم طويل; رضع
كنزات لعبة ; كنزات لصيد األسماك; كنزات فضفاضة تصل إلى الركبة; [مالبس]نزات ضيقة ك

كنزات ; كنزات محشوة لإلستعماالت الرياضية; كنزات للمخيمات; كنزات للعبة الغولف; البولو
; كنزات مكحمة الحبك لراكبي الدراجات; كنزات مطبوع عليها; مصنوعة من صوف الخراف

لباس ; لباس القدم; [هاواري]كيمينو قصير ; كيمينو; نات لكامل الجسمكولو; كنزات مموهة
لباس موحد لالعبي كرة القدم ; موحد لالعبي كرة القدم القمصان، الشورتات و الجوارب

; لوازم القبعات; لفاعات من ريش; [كرة القدم األمريكية]القمصان، الشورتات و الجوارب 
; مباذل; مآزر ورقية; مآزر قطعة واحدة; زر بالستيكيةمآ; [مالبس داخلية نسائية]مايوهات 

مرايل غير ; مرايل أطفال، ليست من الورق; مرابط إلحاق لألحذية الرياضية; مباذل استحمام
مراييل لالعبي كرة ; مراييل قماش لألطفال والرضع; مراييل أطفال بالستيكية; ورقية بأكمام

مالبس ]مشدات لجذع الجسم ; [مالبس]مل مشدات لبطن الحوا; [مالبس]مراييل ; القدم
مشدات للقسم السفلي من ; مشدات للصدر; [مالبس]مشدات للركبة ; مشدات للخصر; [داخلية

مشمع يوضع على الكتفين عند تصفيف ; مشدات للنساء; [مالبس داخلية]جذع الجسم 
; طفمعا; [مالبس قدم]مطاطية ; مشمع يوضع على الكتفين عند صباغة الشعر; الشعر

; معاطف جينز; معاطف جلدية; معاطف ثقيلة; معاطف تصل إلى الخصر; معاطف بسحابات
معاطف ; معاطف صيادي السمك; معاطف رياضية; معاطف ركوب الخيل; معاطف خارجية

معاطف محشوة ; معاطف محشوة; معاطف للغبار; معاطف للبحارة; معاطف طويلة; ضد الماء
معاطف مطرية ; معاطف مطرية; ف مصنوعة من القطنمعاط; معاطف مخبرية; بدون أكمام

; معاطف من الفرو; معاطف مموهة; معاطف مطرية من مشمع; [معاطف بقبعات]مشمع 
; مالبس; معاطف وسراويل ضد الماء; معاطف من نسيج صوفي غليظ; معاطف منزلية

; س أطفالمالب; مالبس الرجال، النساء و األوالد; مالبس التزلج; مالبس األطفال الرضع
باستثناء مالبس الحماية التي تحتوي على عناصر أو مواد , مالبس; مالبس أنشطة ترفيهية

مالبس ; مالبس تقليدية; مالبس تحتوي على مواد للتنحيف; مالبس بنات; عاكسة أو مشعة
; مالبس جلدية; مالبس جاهزة; مالبس تنس; مالبس تلف حول الجسم; تقليدية يابانية

مالبس ; مالبس خارجية; مالبس حريرية; مالبس جينز; من الجلد المقلد مالبس جلدية أو
; مالبس داخلية شتوية; مالبس داخلية شبكية; مالبس داخلية رجالية; خارجية ضد الماء

; مالبس داخلية لإلستخدام مرة واحدة; مالبس داخلية لشد الجسم; [كتانية]مالبس داخلية 
مالبس داخلية ; مالبس داخلية ماصة للعرق; ة للحواملمالبس داخلي; مالبس داخلية للتدفئة

مالبس ; مالبس رياضة الجمباز; مالبس رياضة; مالبس رسمية; مالبس رجال; نسائية
مالبس علوية ذات ياقة ; مالبس ضد الماء; مالبس صوفية; مالبس صبيان; سائقي السيارات

مالبس قدم، ما عدا  ;مالبس غير رسمية; مالبس عمل; [مالبس]مالبس علوية ; عالية
; مالبس قدم لرياضيي السباقات والميادين; مالبس قدم غير رسمية; مالبس القدم التجبيرية

; مالبس قدم للرجال; مالبس قدم للتسلق; مالبس قدم للتزلج على الجليد; مالبس قدم لألطفال
بس قدم مال; مالبس قدم ليست للرياضة; مالبس قدم للرضع; مالبس قدم للرجال و النساء

; مالبس إلستخدامها عند ممارسة رياضة الجودو; مالبس كتانية; مصنوعة من الخشب
مالبس ; مالبس لراكبي الدراجات; مالبس إلستخدامها عند ممارسة رياضة المصارعة

مالبس ; مالبس لألطفال; مالبس لرياضة التزلج على األمواج; لرياضة الباليه على الجليد
مالبس ; مالبس للرياضة البدنية; مالبس للرقص; فالت التنكريةمالبس للح; للجو الملوث
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or fluorescent elements or material; clothing for girls; clothing 
containing slimming substances; sarongs; traditional Japanese 
clothing; pareus; tennis clothing; ready-made clothing; clothing 
of leather; clothing of leather or imitations of leather; denim 
clothing; silk clothing; outerclothing; weather-resistant 
outerclothing; men's underwear; woven shirts; thermal clothing; 
panties; foundation garments; disposable underwear; thermal 
underwear; maternity lingerie; sweat-absorbent underwear; 
women's underwear; clothing for men; formal wear; clothing for 
sports; leotards; motorists' clothing; clothing for boys; woollen 
clothing; weatherproof clothing; mock turtleneck tops; tops 
[clothing]; work clothing; casual wear; footwear, except 
orthopaedic footwear; casual footwear; athletic shoes; baby 
shoes; footwear for snowboarding; climbing footwear; shoes for 
men; footwear for men and women; infants' footwear; footwear, 
not for sports; footwear made of wood; underwear; clothing for 
judo; clothing for wrestling; cyclists' clothing; clothing for 
figure skating; clothing for surfing; clothing for babies; foul 
weather gear; masquerade costumes; dance clothing; clothing 
for gymnastics; beach clothes; golf clothing, other than gloves; 
layettes [clothing]; outdoor clothing; clothing for women; water-
resistant clothing; triathlon clothing; waterproof clothing; 
embroidered clothing; rainwear; clothing, footwear, headgear; 
plush clothing; fur clothing; paper clothing; clothing of 
imitations of leather; cashmere clothing; teddies 
[underclothing]; nightwear; baby doll pajamas; maternity 
sleepwear; bandanas [neckerchiefs]; protective metal fittings for 
shoes and boots; windproof clothing; articles of clothing for 
babies and toddlers; articles of clothing for theatrical use; 
articles of clothing made of hides; articles of clothing, footwear 
and headgear for babies and toddlers; sashes for wear; shoe 
soles; inner soles; shoe soles for repair; soles for footwear; 
slipper soles; soles for Japanese-style sandals; rubber soles; 
rubber soles for jikatabi; earbands [clothing]; dickeys [shirt 
fronts]; dress shields; cap peaks; heel protectors for shoes; 
rash guards; neckwear; obi [sash bands for kimonos]; gussets 
for bathing suits [parts of clothing]; gussets [parts of clothing]; 
underarm gussets [parts of clothing]; gussets for leotards [parts 
of clothing]; gussets for tights [parts of clothing]; gussets for 
stockings [parts of clothing]; gussets for underwear [parts of 
clothing]; collars for dresses; detachable collars; haneri 
[detachable neckpieces for kimonos]; shirt yokes; neck gaiters; 
collars [clothing]. neck scarfs{mufflers} 

مالبس ; مالبس للنزهات; مالبس للمواليد; [غير القفازات]مالبس للعبة الغولف ; للشاطئ
; مالبس مضادة للماء; مالبس مسابقات الترياتلون; مالبس مانعة لتسرب الماء; لنساء

مالبس من الحرير، ; ، أغطية رأسمالبس قدم, مالبس; مالبس مطرية; مالبس مطرزة
; مالبس من جلد مقلد; مالبس من الورق; مالبس من الفرو; الصوف و القطن أو مزيج منها

مالبس ; مالبس نوم بيبي دول; مالبس نوم; مالبس نسائية داخلية; مالبس من قماش كشمير
مواد ; ة والجزماتمواد معدنية لوقاية األحذي; [مناديل للرقبة]مناديل مخرمة ; نوم للحوامل

; مواد من المالبس لألطفال حديثي الوالدة وبعمر حتى سنتين; من المالبس المقاومة للرياح
; مواد من المالبس مصنوعة من جلود الحيوانات; مواد من المالبس لإلستعماالت مسرحية

ية نعال داخل; نعال األحذية; نطق; مالبس قدم وقبعات لألطفال والرضع, مواد من المالبس
نعال للصنادل على ; نعال للشباشب; نعال للباس القدم; نعال إلصالح األحذية; [ضبانات]

واقيات أذان ; نعال مطاطية لألحذية اليابانية جيكاتابي; نعال مطاطية; الطراز الياباني
واقي من ; واقي كعوب لألحذية; واقيات من الشمس; واقيات مالبس; واقيات صدر; [مالبس]

وصالت أثواب ; [أوبي]وشاح يلف على الخصر فوق الكيمينو ; وشاحات; الطفح الجلدي
وصالت قماشية تحت ; [أجزاء من المالبس]وصالت أثواب ; [أجزاء من المالبس]السباحة 

وصالت لألثواب ; [أجزاء من المالبس]وصالت ألثواب الجمباز ; [أجزاء مالبس]األبط 
وصالت ; [أجزاء من المالبس]الطويلة وصالت للجوارب ; [أجزاء من المالبس]الضيقة 

ياقات قابلة للفك ; ياقات قابلة للفك; ياقات أثواب; [أجزاء من المالبس]للمالبس الداخلية 
 [.مالبس]ياقات ; ياقات للتدفئة; ياقات قمصان; [هانيري]لألثواب الفضفاضة اليابانية 



197 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Hair accessories and hair ornaments, namely, elastic hair and 
ponytail holders, hair ties, elastic hair bands, hair pins, hair 
clips, hair bands, hair bows, hair chopsticks, hair ribbons, 
scrunchies, slides, claw clips, snap clips, twisters, hair clamps, 
bobby pins, barrettes, and combs for use as hair ornaments; 
decorative backpack charms 

لشعر دبابيس لوازم وأدوات زينة للشعر وتحديًدا روابط مرنة للشعر والضفائر أربطة مرنة ل
للشعر مشابك للشعر عقد للشعر عيدان رابطة للشعر أشرطة للشعر توك للشعر مشابك منزلقة 

مشابك خطافية مشابك رقائقية مشابك لي قامطات للشعر بنس مشابك معقوفة وأمشاط 
 لالستخدام كزينة للشعر، تمائم خلفية للزينة

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88269865 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99096994: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية   أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166969 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 499696 الصنف 
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   EeLETLPSE  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coverings for floors of all types, mats, carpets and rugs, 
 cea lmp;eae-nltnc lnomlEncEoerso   coverings. 

أغطية األرضيات بجميع أنواعها، ُحصر للمنازل و فرش أرضية و ُبسط، مشمع فرش 
زة ومواد تغليف الجدران األرضيات ؛ أنسجة     .غير مطرَّ

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

eaaN tpac lppA: Forbo Financial Services 
AG  

:اسم طالب التسجيل  فوربو فينانسيال سيرفيسز ايه جي   

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lindenstrasse 8, 6340 Baar, 
SWITZERLAND,  

 عنوان طالب التسجيل  ،    بار ، سويسرا  9152، 9ليندنستراس

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 

 44495 -954441ب .صالصحيح للملكية الفكريةالخيار  
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166866 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 499999 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Rugs; accent rugs; door mats; beach mats; rugs in the nature of 
floor runners; bath mats; fabric bath tub rugs 

أبواب، سجاد شاطئي، سجاد في صورة مفارش لألرضية، سجاد، سجاد مزخرف، سجاد 
 .سجاد للحمام، سجاد من القماش لمغطس الحمام

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249860 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056992: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

، الواليات 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166974 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 499615 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

scanlrnchl c pEoromnlr ac screens for portable games; Slides 
 [m oEntceaE];spocnnaEE; tlEEaoplE;s oEceaio  E;sarE-
imc rcea apparatus; Electronic targets; Skateboards; Hunting 
game calls; sscppceamaa E[m oEocncr lE];s oEncrcmeecea

ncoriE;s iasamocrE [sports articles]; In-line roller skates; 
Christmas tree stands; Fishing  nori l;sscc ceaionaeE;

sslonioerE[EmacnEocncr lE]; opam  oalErclleE  [EmacnE
ocncr lE];srconrtrocrE acm oEcea annlcEaoplE;toplE.  

؛ ألعاب ذكية؛ ألعاب [اللعب]أغلفة واقية مصممة لشاشات األلعاب المحمولة؛ زالقات 
الكرات؛ أجهزة كمال الجسم؛ لوحات التصويب اإللكترونية؛ لوح التزلج؛  الشطرنج؛ لعب 

؛ مسارات الجري البالستيكية؛ دروع (مواد لعب)حمامات السباحة  ؛  (لعب)مستلزمات الصيد 
زالجات على الجليد؛ ثباتات شجرة عيد الميالد؛ عدة صيد  ؛ [مواد لعب رياضية]الكوع حماية 

؛ بطاقات خدش للعب ألعاب [رياضية]  ؛ شاشات التمويه [ رياضية]السمك؛ الهراوات 
 اليانصيب؛ ألعاب

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

eaaN tpac lppA: Xiaomi Inc.  اسم طالب التسجيل  .شاومي إنك:  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of 
China Resources, No. 68,  ceatlscrr l

snclln, ocrcoescEnccrn,slcjcea, tceo,  

أوف تشاينا ريسورسز،  0، رينبو سيتي شوبينغ مول 41فلور 
هايديان ديستريكت، بكين،  ، كينغهي ميدل ستريت، 99. نمبر

 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166884 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 499995 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

apparatus for games; toy robots; pachinkos; toys; building 
blocks [toys]; board games; balls for games; body-building 
apparatus; fishing tackle; archery implements. 

، (العاب)، االلعاب، مكعبات البناء (لعبة يابانية)معدات االلعاب، روبوتات االلعاب، باتشينكو 
 .العاب اللوحية، كرات العب، معدات كمال االجسام، معدات صيد السمك، معدات للرماية

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: UBTECH ROBOTICS 
CORP LTD 

:اسم طالب التسجيل يوبيتيك روبوتيكس كورب ليمتد  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I 
Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

، نانشان آي 4سكستينث آند توينتي سكند فلور، بلوك سي 
شيويوان رود، نانشان ديستريكت، شنتشن،  4224. بارك، نو

 غواندونغ، الصين

ن طالب التسجيل عنوا  

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167089 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 491296 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beef balls, beef patty, Salisbury steaks; cheese; chicken 
frankfurters, chicken fries, chicken nuggets; chillies; fish 
nuggets; preserved beans; preserved meat, barbequed meat, 
tinned meat; preserved lentils, preserved mushrooms, 
preserved onions; barbequed chicken, chicken patty; prepared 
nuts; sausages, sausages in batter; seaweed extracts for food; 
tinned vegetables, vegetable mousses, vegetable salads; water 
chestnuts. 

، فطائر لحم بقري، شرائح اللحم سالزبوري؛ جبن؛ دجاج فرنكفورتر، مقالي كرات لحم بقري
دجاج، قِطع الدجاج ناجيتس؛ الفلفل الحار؛ قِطع السمك ناجيتس؛ بقول محفوظة؛ لحم محفوظ، 

لحم الشواء، لحم معلب؛ عدس محفوظ، فطر مشروم محفوظ، بصل محفوظ؛ دجاج الشواء، 
ينة سجق؛ خالصات طحالب بحرية للطعام؛ فطائر الدجاج؛ بندق محضر؛ سجق، عج

 .خضراوات معلبة، موس الخضار، سلطة خضراوات؛ كستناء سائلة

 

Date of 22/09/2016 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2016  

eaaN tpac lppA: FFM BERHAD   اسم طالب التسجيل إف إف إم بيرهاد:  

lpc oapN ty     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, P.O. 
Box 78, 47000 Sungai Buloh, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

، 19. ب.سونجاي بيلونغ، ص44 4/0، باتو 54404بيه تي 
 سيالنجور دارول إحسان، ماليزياسونجاي بولوه،  51222

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 910580 -11191 AMMAN-JORDAN 

 -عمان 44464 -642492ب .صسماس للملكية الفكرية 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167068 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  491299 الصنف  
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Meat, fish, poultry and game; processed meat products; Milks of 
animal origin; milks of herbal origin; milk products; butter , 
cheese , yoghurt; Edible oils.  

حيواني؛  اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ منتجات اللحوم المصنعة؛ حليب من أصل
 . ، زيوت صالحة لألكل(زبادي)حليب من االعشاب، منتجات حليب؛ زبدة، جبنة، لبن رائب 

Date of 18/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

eaaN tpac lppA: Aslanaga Ciftligi Süt 
Urünleri Sanayi VeTicaret 
Anonim Sirketi 

:اسم طالب التسجيل شركة اصالن اغا جفتيليكي لمنتجات الحليب الصناعية والتجارية المساهمة   

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Inece Beldesi Kazimpasa Mah. Selviler Sk. 
No:4 Merkez Kirklareli, Turkey 
     

المركز  -5محلة اينجة بلدسي كاظم باشا، زقاق سلفيالر رقم 
    تركيا -محافظة كيركالرألي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 
AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 
 44464رمز بريدي  - 41216صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 167105 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 491424 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

jameed  جميد 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

eaaN tpac lppA: Al Fursan  Al Rubaiah For 
Management And 
Investment  

:اسم طالب التسجيل شركة الفرسان الرباعية لالدارة واالستثمار   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Al-Mafraq/  StreeZatary , P.O.Box: 841, 
25110 

 عنوان طالب التسجيل  04442, 954:ب.الزعتري شارع بغداد  ، ص/ المفرق

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841 -25110 Al-Mafraq/  
StreeZatary  

ليغعنوان التب الزعتري شارع بغداد/ المفرق 04442 -954ب .ص   

Trademark 166919 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 499646 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Alginates for culinary purposes; Almonds, ground; Aloe vera 
prepared for human consumption; Anchovy; Animal marrow for 
food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; Black pudding; 
Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; Bouillon concentrates; 
Bouillon (Preparations for making —); Broth; Broth concentrates; 
Butter; Butter (Chocolate nut—); Butter (Cocoa—); Butter 
(Coconut—); Butter (Peanut—); Buttercream; Caviar; Charcuterie; 
Cheese; Chips (Fruit—); Chips (Potato—); Chocolate nut butter; 
Clams [not live]; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, 
desiccated; Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; 
Concentrates (Bouillon—); Concentrates (Broth—); Corn oil; 
Cranberry sauce [compote]; Crayfish [not live]; Cream [dairy 
products]; Cream (Whipped—); Crisps (Potato—); Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Curd; Dates; Edible 
birds’ nests; Edible fats; Edible oils; Egg nog (Non-alcoholic); 
Eggs; Eggs (Powdered—); Eggs (Snail—) for consumption; Fat 
(Coconut—); Fat-containing mixtures for bread slices; Fatty 
substances for the manufacture of edible fats; Fermented 
vegetable foods [kimichi]; Ferments (Milk—) for culinary 
purposes; Fillets (Fish—); Fish fillets; Fish (Food products made 
from —); Fish meal for human consumption; Fish, not live; Fish, 
preserved; Fish (Salted—); Fish spawn (processed—); Fish, tinned 
[canned]; Flakes (Potato—); Flaxseed oil for culinary purposes; 
Foods prepared from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit 
chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit pulp; Fruit 
salads; Fruit, stewed; Fruit-based snack food; Fruits (Crystallized 
—); Fruits (Frosted—); Fruits, tinned [canned]; Game, not live; 
Garlic (Preserved—); Gelatine; Gherkins; Ginger jam; Ham; 
Herrings; Hummus [chickpea paste]; Isinglass for food; Jams; 
Jellies for food; Juices (Vegetable —) for cooking; Kefir [milk 
beverage]; Kephir [milk beverage]; Koumiss [kumiss] [milk 
beverage]; Kumys [kumyss] [milk beverage]; Laver (Toasted—); 
Lecithin for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 
culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; Lobsters 
(Spiny—), not live; Low-fat potato chips; Maize oil; Margarine; 
Marmalade; Marrow (Animal —) for food; Meat; Meat extracts; Meat 
jellies; Meat, preserved; Meat, tinned [canned]; Meats (Salted—); 
Milk; Milk (Albumin —); Milk beverages [milk predominating]; Milk 
products; Milk shakes; Mousses (Fish—); Mousses (Vegetable—); 
Mushrooms, preserved; Mussels, not live; Nuts, prepared; Olive oil 
for food; Olives, preserved; Onions, preserved; Oysters, not live; 
Palm kernel oil for food; Palm oil for food; Pastes (Liver—); Pâté 
(Liver—); Peanut butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; 
Pectin for culinary purposes; Peel (Fruit—); Piccalilli; Pickles; 
Pollen prepared as foodstuff; Potato chips; Potato crisps; Potato 
flakes; Potato fritters; Poultry, not live; Powdered eggs; Prawns, 
not live; Protein milk; Pudding (Black—) [blood sausage]; Pulp 
(Fruit—); Raisins; Rape oil for food; Rennet; Salads (Fruit—); 

، زالل بيض ألغراض الطهو، لبن البوميني، الجينات [فلفل محفوظ]مخلل الفلفل الحار 
 ألغراض الطهو، لوز مطحون، االلو فيرا المعد الستهالك البشري، سمك االنشوفة، نخاخ
عظم الحيوانات للطعام، هريس تفاح، لحم خنزير مملح، بقول محفوظة، سجق من لحم 
الخنزير والدم، سجق من الدم، زيت عظام معد لألكل، مرق لحم، ركازات مرق اللحم، 

مستحضرات إلعداد مرق اللحم، مرق لحم، ركازات مرق اللحم، زبدة، زبدة لب 
د، زبدة فول سوداني، كريمة الزبدة، كافيار، الشوكوالتة، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهن

لحوم مطبوخة، جبنة، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، زبدة لب الشوكوالتة، حلزون صدفي 
، زبدة الكاكو، زبدة جوز الهند، جوز هند مجفف، دهن جوز الهند، زيت جوز [غير حي]

ذرة، توت بري  الهند، زيت لفت للطعام، ركازات مرق اللحم، ركازات مرق اللحم، زيت
، قشدة [منتجات البان]، قشدة [غير حي]، سرطان النهر [فواكه مطبوخة بالسكر]مطبوخ 

، فواكه مغطاة بالسكر، ختارة اللبن، [غير حية]مخفوقة، رقائق بطاطا، كبة، قشريات 
تمور، بيض صالح لألكل، دهون صالحة لألكل، زيوت صالحة لألكل، شراب بيض غير 

سحوق، بيض حلزون لالستهالك، دهن جوز الهند، مخاليط تحتوي كحولي، بيض، بيض م
على دهن لشرائح الخبز، مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل، أطعمة من الخضروات 

، (فيليه)، خميرة الحليب ألغراض الطهو، شرائح سمك طرية [الكيمتشي]المخمرة، 
يق سمك الستهالك ، منتجات غذائية معدة من السمك، دق(فيليه)شرائح سمك طرية 

البشري، سمك غير حي، سمك محفوظ، سمك مملح، بيض السمك المعالج، سمك معلب، 
رقائق بطاطا، زيت الكتان ألغراض الطهو، منتجات غذائية معدة من السمك، فواكه 

الفواكه، قشور فواكه، فواكه محفوظة، ( جلي)مثلجة، فواكه مجمدة، رقائق فواكه، هالم 
كه، فواكه مطبوخة، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، فواكه مغطاة لب فواكه، سلطة فوا

( هالم)بالسكر، فواكه مثلجة، فواكه معلبة، لحوم الصيد غير حية، ثوم محفوظ، جيالتين 
، [عجينة الحمص]للطعام، خيار مخلل، مربى زنجبيل، فخذ خنزير، سمك فسيخ، حمص 

مشروب ]عصير خضروات للطبخ، كفيرللطعام، ( هالم)غراء السمك للطعام، مربيات، جلي 
مشروب من ]، كوميس [مشروب من اللبن]، كوميس [مشروب من اللبن]، كفير[من اللبن

ألغراض الطهو، عدس محفوظ، ( مادة دهنية)، اعشاب بحرية محمصة، الليستين [اللبن
، [غير حي]زيت بزر الكتان ألغراض الطهو، لحم الكبد، عجينة لحم الكبد، سرطان بحري 

، رقائق بطاطا قليلة الدهن، زيت الذرة الصفراء، سمن نباتي، [غير حي]راد بحري ج
مربى فواكه، نخاع عظم الحيوانات للطعام، لحوم، خالصات لحم، هالم لحم، لحم محفوظ، 

يكون الحليب هو ]لحم معلب، لحوم مملحة، حليب، لبن البوميني، مشروبات الحليب 
ق الحليب، موسية األسماك، موسية الخضار، فطر ، منتجات حليب، مخفو[السائد فيها

، بندق محضر، زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ، بصل [ غير حي]محفوظ، بلح البحر 
، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، عجينة لحم الكبد، [غير حي]محفوظ، محار 

فوظة، بكتين للطعام، عجينة لحم الكبد، زبدة فول سوداني، فول سوداني معالج، بازالء مح
قشور فواكه، مخلالت، مخلالت، غبار طلع معد كمادة غذائية، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، 

غير ]رقائق بطاطا، فطائر بطاطا مقلية، لحوم دواجن غير حية، بيض مسحوق، قريدس 
، بروتين لالستهالك البشري، سجق من لحم الخنزير والدم، لب فواكه، زبيب، زيت [حي

، سلطة فواكه، سلطة خضروات، (خميرة اللبن من معدة العجل)لطعام، إنفحة لفت ل
سلمون، سمك مملح، لحوم مملحة، سردين، مخلل الملفوف، سجق، عجينة سجق ، خيار 
البحر غير حي، بذور معالجة، بذور عباد الشمس المعالجة، زيت سمسم، اسماك قشرية 

ستهالك البشري، أطعمة خفيفة أساسها غير حية، جمبري غير حي، شرنقات دودة القز لال
الفواكه، بيض حلزون لالستهالك، مستحضرات إلعداد الشوربة، مستحضرات شوربة 

، جراد [بديل الحليب]الخضروات، شوربات، فول صويا محفوظ للطعام، حليب الصويا 
عجينة بذور ]بحري، غير حي، دهن ماشية للطعام، زيت عباد الشمس للطعام، طحينة 

، عصير بندورة للطبخ، (فول صويا مخمر)، اعشاب بحرية محمصة، توفو [مالسمس
، كمأة محفوظة، سمك تونا، عصير خضروات للطبخ، سلطة (معدة)معجون بندورة، كرش 

خضروات، مستحضرات شوربة الخضروات، خضروات مطبوخة، خضروات مجففة، 
ض، قشدة خضروات محفوظة، خضروات معلبة، خالصات طحالب للطعام، لبن مخي

 .، صفار البيض(زبادي)، لبن رائب (زبادي)مخفوقة، بياض بيض، لبن رائب 

Date of 17/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/06/2019  

eaaN tpac lppA: U- FOOD S.A.L اسم طالب التسجيل .ل.م.فود ش -شركة يو:  

lpc oapN ty     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hazmieh, Al sayad Round, Al Boustany 
Building, Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  الحازمية، مستديرة الصياد، بناية البستاني، لبنان

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية   للملكية الفكريةأبو غزالة  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166952 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 499640 الصنف 
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Salads (Vegetable—); Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; 
Sauerkraut; Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not 
live; Seeds (Processed—); Seeds (Processed sunflower—); 
Sesame oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 
chrysalis, for human consumption; Snack food (Fruit-based —); 
Snail eggs for consumption; Soup (Preparations for making —); 
Soup preparations (Vegetable—); Soups; Soya beans, preserved, 
for food; Soya milk [milk substitute]; Spiny lobsters, not live; Suet 
for food; Sunflower oil for food; Tahini [sesame seed paste]; 
Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato purée; 
Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable juices for cooking; 
Vegetable salads; Vegetable soup preparations; Vegetables, 
cooked; Vegetables, dried; Vegetables, preserved; Vegetables, 
tinned [canned]; Weed extracts for food; Whey; Whipped cream; 
White of eggs; Yoghurt; Yogurt; Yolk of eggs. 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved and 
canned meat, preserved, cooked and dried fruits and 
vegetables, compotes, jellies, jams, preserved and canned 
foods, pickles, dates, tahini, salts nuts, nuts and food appetizer 
of potatoes and vegetables, eggs, dairy and dairy products, 
butter, Margarine animal, cheese, milk, powdered milk, milk 
products, edible fats, edible oils and oils hydrogenated, 
vegetable butter and margarine 

اللحوم واالسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد، مستخرجات اللحوم، اللحوم المحفوظة 
والمعلبة، الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية والمحالة بالسكر، الجيالتين 

والطحينة والموالح والمكسرات  والمربيات، االغذية المحفوظه والمعلبه، المخلالت والتمور
والمقبالت الغذائية من البطاطا والخضار، البيض، اللبن وغيره من منتجات االلبان والزبدة 
والسمن الحيواني والجبنه والحليب والحليب المجفف ومشتقات الحليب والشحوم الصالحة 

 رينللتغذية، الزيوت وزيوت مهدرجة صالحة للتغذية، الزبدة النباتية ومارغ

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: Rafiq Abu Watfa Bin Lotfi التسجيلاسم طالب  رفيق أبو وطفة بن لطفي:  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria, Damascus ALmidan, Moukable 
Farooj Kawakbi 

مقابل فروج  -الميدان الجمهورية العربية السورية، دمشق 
 الكواكبي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167047 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 491251 الصنف 
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   mpNpcpa  kAccNA aocpco tm at  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

potato flakes رقائق بطاطا 

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

eaaN tpac lppA: halawani industrial co اسم طالب التسجيل حلواني الصناعيه:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/abdaliya, P.O.Box: 1101, 11910 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.عمان  ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166867 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 499991 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Fresh and frozen chicken and cutters fresh chicken and frozen 
eggs 

 الدجاج الطازج والمجمد والمقطعات الدجاج الطازج والمجمد والبيض

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

eaaN tpac lppA: Al-Thuraya Co. for Supply 
& Marketing Poultry 
Products  

:اسم طالب التسجيل شركة الثريا لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-St.Zahran Al Husseini Group , 
amman, P.O.Box: 1604, 11821 

, 4925:ب.الحسيني  ، عمان  ، صشارع وهران مجمع -عمان
44904 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1604 -11821 Amman-St.Zahran Al 
Husseini Group  

ليغعنوان التب شارع وهران مجمع الحسيني -عمان 44904 -4925ب .ص   

Trademark 167014 Class 29 29 التجارية رقم العالمة 491245 الصنف  
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Olive Oil, Packaged Olive Oil زيت الزيتون وزيت الزيتون المعبأ 

Date of 15/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: Aida Mohammad Theeb 
Marie 

:اسم طالب التسجيل عائده محمد ذيب مرعي  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman, Dahyet Al Rasheed, Jordan, 
P.O.Box: 921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  44460, 604422:ب.ضاحية الرشيد، األردن  ، ص -عمان

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167158 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 491449 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

preserved food and fruits ,jams,vegetabes oils and fat intended 
for nutration 

 زيوت نباتيه والدهون المعدة للتغذيه,المربيات,االطمعه المحفوظة والفواكهه 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

eaaN tpac lppA: Alsadeem International 
Import & Export Co  

:اسم طالب التسجيل شركة السديم الدولية لالستيراد والتصدير   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /moqableen, P.O.Box: 3601, 11953  عنوان طالب التسجيل  44641, 1924:ب.المقابلين   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

amman /moqableen, P.O.Box: 3601, 11953  ليغعنوان التب ش الحرية  -المقابلين  -عمان  44641 -1924ب .ص  

Trademark 167104 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  491425 الصنف  
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   جبل برقش    
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

yogurt and cheese  واالجبانااللبان 

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

eaaN tpac lppA: Alnai company for dairy 
,cheese & derivatives 

:اسم طالب التسجيل شركة الناي لصناعة االلبان واالجبان ومشتقاتها   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -almurabetoun st , P.O.Box: 
928551, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  44462, 609444:ب.شارع المرابطون   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 928551 -11190 amman -
almurabetoun st  

ليغعنوان التب شارع المرابطون -عمان  44462 -609444ب .ص   

Trademark 166854 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 499945 الصنف 



213 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

milk   الحليب 

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

eaaN tpac lppA: Al Mujazefon Import & 
Export  Est- Faisl Sameh 
Esmaeel Herzallah 

:اسم طالب التسجيل هللافيصل سميح اسماعيل حرز /.مؤسسة المجازفون لالستيراد والتصدير   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - al madina al monwra St , 
P.O.Box: 6575, 16115 

 عنوان طالب التسجيل  49444, 9414:ب.شارع المدينة المنورة   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6575 -16115 Amman - al madina 
al monwra St  

ليغعنوان التب شارع المدينة المنورة  -عمان  49444 -9414ب .ص   

Trademark 166933 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  499611 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beef steak burgers, beef steak in buns; buns; chicken 
flavouring, meat flavouring; cheeseburgers, chicken burgers, 
chicken frankfurter sandwiches, chicken frankfurter burgers, 
square burgers, sandwiches; condiments; meat gravies; 
capsicum, pepper, peppers (seasonings); seasonings, spices; 
sausage binding materials. 

ر، شرائح لحم بقر في بشكل كعك؛ كعك؛ نكهات دجاج، نكهات لحم؛ برغر من شرائح لحم البق
برغر جبنة، برغر دجاج، ساندويشات دجاج فرانكفورتر، برغر دجاج فرانكفورتر، برغر 

؛ توابل، (بهارات)مربع الشكل، ساندويشات؛ توابل؛ صلصات مرق اللحم؛ فليفلة، فلفل، فلفل 
 .بهارات؛ مواد ربط السجق

Date of 22/09/2016 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2016  

eaaN tpac lppA: FFM BERHAD   اسم طالب التسجيل إف إف إم بيرهاد:  

lpc oapN ty     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, P.O. 
Box 78, 47000 Sungai Buloh, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

، 19. ب.سونجاي بيلونغ، ص44 4/0، باتو 54404بيه تي 
 سونجاي بولوه، سيالنجور دارول إحسان، ماليزيا 51222

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 910580 -11191 AMMAN-JORDAN 

 -عمان 44464 -642492ب .صسماس للملكية الفكرية 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167067 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491291 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sweets حلويات 

Date of 07/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/11/2018  

eaaN tpac lppA: Aouatif Messaoud Ahmed 
Blatti 

:اسم طالب التسجيل عواطف مسعود احمد بالطي  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/khalda, P.O.Box: 927832, 11190 601910:ب.ش الملكة رانيا العبدهلل  ، ص/خلدا/عمان ,
44462 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927832 -11190 amman/khalda  ش الملكة رانيا /خلدا/عمان 44462 -601910ب .ص
 العبدهلل

ليغعنوان التب  

Trademark 166984 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499695 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/اجل البضائع من 

Biscuit   بسكويت 

Date of 06/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/02/2019  

eaaN tpac lppA: The SaudiJordanian 
industrial development  

:اسم طالب التسجيل شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 494:ب.القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص
44440 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 165 -11512 al-qastal baside east 
cargo gate  

ليغعنوان التب القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي  44440 -494ب .ص   

Trademark 166860 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499992 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Almond confectionery, aniseed, aromatic preparations for food , 
artificial coffee,  crushed barley, husked barley , barley meal, 
bean meal, Bee glue (propolis) for human consumption, 
Beverages (Flavorings [flavourings], other than essential oils, 
for—), , Binding agents for ice cream [edible ices], biscuits, 
bread, bread rolls, breadcrumbs, buns, cake paste, cake 
powder, cakesCakes (Flavorings [flavourings], other than 
essential oils, for—) , Cereal preparations, Chow-chow 
[condiment], Chutneys [condiments], Cinnamon [spice], Cloves 
[spice], Cocoa,  Cocoa products, Coffee, Coffee flavorings 
[flavorings], Coffee (Unroasted—),  Cooking salt, Corn flakes, 
Corn flour, Corn meal, Corn milled, Corn (Pop-), Corn( roasted), 
Couscous [semolina], Curry [spice], Dressings for salad, 
Ferments for pastes, Flakes (Oat—), Flavorings, other than 
essential oils, Flavorings, other than essential oils, for cakes,  
Flour for food, Ginger [spice], Groats for human food, Halvah,, 
Ice cream (Binding agents for-), Ices (Binding agents for edible-
), Ices (Edible-),  Ices (Powder for edible-), Jellies (Fruit-
)[confectionery], Leaven, Liquorice [confectionery], Macaroni, 
Meal *, Mint for confectionery, Mustard, Mustard meal, Nutmegs, 
Peppers [seasonings], Relish [condiment], Ribbon vermicelli, 
Rice, Rusks, Saffron [seasoning], Spaghetti,, Spices, Star 
aniseed, Starch for food, Stick liquorice [confectionery], 
Sweeteners (Natural-), Tea, Turmeric for food, Vanilla [flavoring] 
[flavouring], Vanillin [vanilla substitute], Vegetal preparations 
for use as coffee substitutes,, Vinegar, Weeds [condiment], 
Wheat flour, Yeast*, chocolate, ice cream, custard, honey, 
ketchup, mayonnaise, molasses for food, oatmeal, pasta, sugar 
and coffee 

حلوى لوز، يانسون، مستحضرات منكهه للطعام، بن اصطناعي،شعير مطحون،شعير مقشر، 
منكهات للمشروبات بخالف , دقيق الشعير، دقيق البقول، شمع نحل لالستهالك البشري 

لب , خبز افرنجي, خبز, ، بسكويت(مثلجات لألكل)عوامل تماسك البوظة , الزيوت العطرية،
منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، , كعك, مسحوق الكعك, عجينة الكعك, كعك محلى, خبز

، كبش قرنفل (بهار)، قرفة (توابل)، مقبالت هندية (توابل)لتشاوتشاو , مستحضرات الحبوب
، كاكاو، منتجات كاكاو، قهوة، منكهات للقهوة، بن غير محمص، ملح، رقائق ذرة، (بهار)

, ،(سميد)، ذرة محمصة ، كسكس(حب الذرة)دقيق ذرة، ذرة مطحونة، فشار  دقيق ذرة، 
كري  بهار، توابل سلطة، خمائر للعجين، رقائق شوفان،  منكهات بخالف الزيوت العطرية ، ، 

،  برغل للطعام البشري، (تابل)منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية،  دقيق للطعام، زنجبيل 
سك البوظة،عوامل تماسك المثلجات الصالحة لألكل، مثلجات عوامل تما, حالوة طحينية

، خميرة، (حلويات)فواكه ( جلي)صالحة لألكل، مساحيق للمثلجات الصالحة لألكل، هالميات 
، معكرونة، دقيق، نعناع للحلويات، خردل، دقيق (حلويات), ، قطع حلوى(حلويات)سوس 

، (بقسماط)ة رقيقة ، أرز ، قرشلة ، توابل، شعيري(توابل)الخردل،  جوز الطيب، فلفل 
بهارات، يانسون نجمي، نشا للطعام، أصابع , (معكرونة رفيعة)، سبا غيتي( توابل)زعفران
بديل )، فانيلين (منكهة)، محليات طبيعية، شاي،  كركم للطعام، فانيال (حلويات)سوس 
، طحين (توابل)خل، أعشاب بحرية , ، مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة( للفانيال

دقيق , دبس للطعام, مايونيز, كتشاب, عسل نحل, كسترد, بوظة, شوكالتة , قمح، خميرة
 قهوة,سكر, معكرونة, شوفان

Date of 18/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

eaaN tpac lppA: Abu Odeh Brothers 
Company 

:اسم طالب التسجيل ابو عوده اخوان  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Yarmouk Str- Amman -Jordan, P.O.Box: 
425685, 11140 

 عنوان طالب التسجيل  44452, 504994:ب.شارع اليرموك، عمان، األردن  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -1192ب .ص)تراي مارك(_العالمة الثالثية لالستشارات  
 وادي صقرة , عمان،عمارة الريان 44449

ليغعنوان التب  

Trademark 166995 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499664 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Biscuits, chocolate and confectioneries. البسكويت و الشوكالته و الحلويات 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

eaaN tpac lppA: International Foodstuffs 
Co. LLC 

:اسم طالب التسجيل م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 4115, Sharjah, UAE عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة5444ب .ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  غزالة للملكية الفكريةأبو  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166946 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499659 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

rice, sugar, coffee, cocoa, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and ready to eat snack foods consisting primarily of grains, 
corn, crackers, breakfast cereal, flakes (oat-) , bread, pastry, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 

قيق األرز والسكر والقهوة والكاكاو ونشا التابيوكا ونشا الساجو والقهوة االصطناعية؛ الد
واالغذيه الخفيفه الجاهزه لالكل التي تتكون اساسا على الحبوب والذره والمقرمشات وحبوب 

جنات والمثلجات؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الملح  االفطار ورقائق شوفان والخبز والُمعَّ
 .؛ البهارات؛ والثلج(التوابل)والخردل؛ الخل والصلصات 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

eaaN tpac lppA: International Solution For 
Food Product Co 

:طالب التسجيلاسم  الحلول الدولية للمواد الغذائية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Amman - Al Qastal - Air Freight 
Road, P.O.Box: 142025, 11814 

شارع الشحن الجوي  ،  -القسطل  -عمان  -االردن 
 44945, 450204:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167038 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491219 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

وجميع أنواع البسكويت والكيك ( الحلويات)الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي 
( معكرونة رفيعة)والنودلز ( معكرونة رفيعة)والمعكرونة والنودلز ( الباستا)كرونة والمع

ومكونات ( مسحوق الخبيز)سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر
ومنتجات ( التوابل)الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص 

العجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة العجين الجاهزة للطبخ و
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو 

والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح 
نوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام والطحين المص( الخردل)والماستارد 

وشاي األعشاب والعسل ( صلصات مرق اللحم)والصلصات ( اساسه الحبوب واألعشاب)
 .والفشار

Special condition:  Claiming pink, blue & its' shades, white, 
black, red, green, yellow and hazel colors. 

بااللوان الزهري واالزرق ودرجاته واالبيض واالسود  مع المطالبة: اشتراطات خاصة
 .واالحمر واالخضر واالصفر والعسلي

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the word (حلوى القطن) if used 
separately from the Mark. 

حلوى )هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات ان تسجيل : التنازل
 .إذا وردت بمعزل عن العالمة( القطن

 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

eaaN tpac lppA: International Foodstuffs 
Co. LLC 

:اسم طالب التسجيل م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ  

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

Applicant Type Foreign Company 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 5444ب .ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166957 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499641 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coffee, tea, sugar, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, 
matteh, flour and preparations made from cereals, bread, pastry, 
cakes, pies, confectionery, yeast, baking- powder, food edible 
powder, food appetizer from corn, cereal, halvah, ices, ice and 
ice cream, honey, treacle, golden syrup, salt, mustard, pepper, 
condiments, thyme, herbs, dried flowers, vinegar, sauces, 
chocolate covered, biscuits, chocolate and cereals coated with 
chocolate, candy, chewing gum, Turkish delight, lollipops, 
fondants [confectionery], fondan, candy liquorice 

البن والشاي والسكر والكاكاو واالرز والتابيكو والساجور وما يقوم مقام البن، المته والدقيق 
نوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والكعك والفطائر والحلويات والمستحضرات المص

والخميرة ومسحوق الخبيز ومساحيق غذائية ومقبالت غذائية من الذرة والحبوب والحالوة 
الملح والخردل والفلفل . عسل النحل والعسل االسود والدبس. والمثلجات والثلج والبوظة

فة والخل والصلصة والمغطسات والبسكويت والتوابل والزعتر واالعشاب والزهور المجف
السكاكر والعلكة والراحه ومصاص االطفال وملبس . والشوكوال وحبوب شوكوالته ملبسة

 وقضامة سكرية وفوندان وسكاكر العرقسوس

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

eaaN tpac lppA: Nori Mahrosah Bin 
Mohammad Naser 

:اسم طالب التسجيل نوري مهروسة بن محمد نصر  

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria - Lathakia - New Industrial Zone  عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية الجديدة -الالذقية  -سوريا 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167057 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491241 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Chocolate, cake, biscuits, buns, cakes, wafers, ice cream, frozen 
desserts, beverages (Chocolate-based-), preparation for made 
Chocolate- beverages, candies, chewing gum, cookies, coffee 
and all kinds of coffee, chips 

مشروبات , الحلويات المجمدة , البوظة, الويفر, الكعك, البسكويت, الكيك, الشوكالتة
الحلوى والمضغية ومن ضمنها , الشوكالتة و المستحضرات لعمل مشروبات الشوكالته

 القهوة بانواعها المختلفة، الشيبس, البن, الكوكيز, العلكة

Date of 07/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/07/2019  

eaaN tpac lppA: Al-Abtal for Logistics 
Services Company 

:اسم طالب التسجيل االبطال للخدمات اللوجستيه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jabel Al-Hussein, Qasem Al-Remawi 
Street, Building No. 19, Amman, Jordan, 
P.O.Box: 142025, 11814 

، 46عمان، جبل الحسين، شارع قاسم الريماوي، عمارة رقم 
 44945, 450204:ب.االردن  ، ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166947 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499651 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beverages (Chocolate-based--); Beverages (Cocoa-based); 
Beverages (Coffee-based); Beverages (flavorings [flavourings] 
other than essential oils, for-); Beverages (tea-based); Chicory 
(coffee substitute); Chocolate; Chocolate beverages with milk; 
Chocolate- based beverages; Cocoa; Cocoa beverages with 
milk; Cocoa products; Cocoa-based beverages; Coffee; Coffee 
(Artificial--); Coffee beverages with milk; Coffee flavorings 
(flavourings); Coffee substitutes (Vegetal preparations for use 
as--); Coffee (unroasted--); Coffee-based beverages; Cream 
(ice); Iced tea; Tea; Tea (iced); Tea-based beverages; Vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; Yogurt (frozen--) 
[confectionery ices]; Yogurt (Frozen--)[confectionery ices]. 

أساسها ) ، المشروبات(أساسها الكاكاو)، المشروبات (أساسها الشوكوالتة)المشروبات 
، المشروبات (--وت األساسية لبخالف الزي( المنكهات)المنكهات )، المشروبات (القهوة

، الشوكوالتة، مشروبات الشوكوالتة مع (بديل القهوة)، الهندباء البرية (أساسها الشاي)
الحليب، مشروبات أساسها الشوكوالتة، الكاكاو، مشروبات الكاكاو مع حليب، منتجات 

هوة مع ، مشروبات الق(إصطناعية)الكاكاو، مشروبات أساسها الكاكاو، القهوة، القهوة 
، (--المستحضرات النباتية إلستخدامها كما)، بدائل القهوة (منكهات)الحليب، منكهات القهوة 

شاي ( بوظة/آيس كريم)، مشروبات أساسها القهوة، كريما مثلجة (غير المحمصة)القهوة 
، مشروبات أساسها الشاي، المستحضرات النباتية إلستخدامها (مثلج)مثلج، شاي، شاي 

 (.حلويات مثلجة)، زبادي (حلويات مثلجة()مجمد)، زبادي كبدائل قهوة

Date of 16/07/2019 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Orontes Investments 
L.L.C 

:اسم طالب التسجيل م.م.ذ.اورونتس لالستثمار ش  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Warehouse 1- Bur Dubai- Dubai 
Investment Park 2 P.O. Box 125489, Dubai,  
United Arab Emirates 

ب  .، بر دبي، مجمع دبي لالستثمار الثاني،   ص4مستودع رقم 
 المتحدةـ دبي، االمارات العربية 404596

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167157 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491441 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

chocolate, chocolate-based spreads, chocolate-based 
beverages 

 المشروبات التي أساسها الشوكوالته, المواد القابلة للدهن التي أساسها الشوكوالتة, الشوكوال

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

 

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

 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

eaaN tpac lppA: Yaser Al Hosami And 
Brothers 

:اسم طالب التسجيل ياسر الحسامي  واخوانه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/bayader wadi al sir, P.O.Box: 
1101, 11910 

 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.بيادر وادي السير  ، ص/عمان

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166838 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499919 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 aad, pastries, candy, ice cream, baking powder, sweets, baked 
goods and sugars 

 المخبوزات والسكاكر. الحلويات .ومسحوق الخبز  ،الخبز والمعجنات والحلوى والمثلجات 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Irbid Plains Industrial 
Consulting Co 

:اسم طالب التسجيل شركة سهول اربد لالستشارات الصناعية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid , P.O.Box: 16, 21166 عنوان طالب التسجيل  04499, 49:ب.اربد  ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 16 -21166 irbid   ليغعنوان التب اربد 04499 -49ب .ص  

Trademark 166982 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499690 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sweets   الحلويات 

Date of 06/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/10/2019  

eaaN tpac lppA: Nader Ahmad Husain Al 
Akash /Bait Jedi For 
Sweets  

:اسم طالب التسجيل حلويات بيت جدي/نادر احمد حسين العكش   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid qween rania str , P.O.Box: 930, 930  عنوان طالب التسجيل  612, 612:ب.ش الملكه نور  ، ص-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 930 -930 irbid /al thalatheen str   ليغعنوان التب لثالثيناش -اربد  612 -612ب .ص  

Trademark 167044 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491255 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

coffee chocolate and drink with base of chocolates candies 
sweets cakes  

 القهوة والشوكوالته والمشروبات التي اساسها والسكاكر والحلويات والكيك 

 

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

eaaN tpac lppA: Laith And Malikalzoubi 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة ليث ومالك الزعبي    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shat alarab st , P.O.Box: 85156, 
11185 

 عنوان طالب التسجيل  44494, 94449:ب.شارع شط العرب   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 85156 -11185 Amman -shat 
alarab st  

ليغعنوان التب شارع شط العرب -عمان  44494 -94449ب .ص   

Trademark 166989 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499696 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

chips enjoy   شيبس الذرة 

 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: Blue Diamond 
International Company 
For Food Industries  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الماسه الزرقاء الدوليه للصناعات الغذائيه ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman - marka alshmaliat shari fuad 
sulayman, P.O.Box: 954159, 11954 

ماركا الشمالية شارع  فؤاد سليمان   ، -عمان  
 44645, 645446:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman - marka alshmaliat shari fuad 
sulayman, P.O.Box: 954159, 11954 

ماركا الشمالية شارع  فؤاد سليمان   ، -عمان    
 44645, 645446:ب.ص

ليغعنوان التب  

Trademark 166851 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499944 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

chips enjoy   شيبس الذرة 

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: Blue Diamond 
International Company 
For Food Industries  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الماسه الزرقاء الدوليه للصناعات الغذائيه ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - marka alshmaliat shari fuad 
sulayman, P.O.Box: 954159, 11954 

ماركا الشمالية شارع  فؤاد سليمان   ، -عمان  
 44645, 645446:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  Amman - marka alshmaliat shari fuad 
sulayman, P.O.Box: 954159, 11954 

ماركا الشمالية شارع  فؤاد سليمان   ، -عمان    
 44645, 645446:ب.ص

ليغعنوان التب  

Trademark 166850 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499942 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

chocolate and coffee and spices and candies   الشوكوالته والبن والبهارات والسكاكر 

Date of 06/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

eaaN tpac lppA: Jamal Sharef Yousef 
Qsshoaa 

:اسم طالب التسجيل جمال شريف يوسف قشوع  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Marj al hmam , P.O.Box: 5583, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 4491:ب.مرج الحمام  ، ص-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5583 -11953 Amman-Marj al 
hmam  

ليغعنوان التب مرج الحمام-عمان 44641 -4491ب .ص   

Trademark 166911 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

candies sweets corn chips السكاكر والحلويات شيبس الذرة 

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

eaaN tpac lppA: Advanced brandes of 
marketing and commercial 
agencies co  

:اسم طالب التسجيل شركة االصناف المتقدمه للتسويق والوكاالت التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -marka al shamaliya , P.O.Box: 
941425, 11194 

 عنوان طالب التسجيل  44465, 654504:ب.ماركا الشمالية  ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941425 -11194 Amman -marka al 
shamaliya  

ليغعنوان التب ماركا الشمالية-عمان  44465 -654504ب .ص   

Trademark 167058 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491249 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

candies sweets corn chips  والحلويات شيبس الذرةالسكاكر 

Date of 14/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

eaaN tpac lppA: Advanced brandes of 
marketing and commercial 
agencies co  

:اسم طالب التسجيل شركة االصناف المتقدمه للتسويق والوكاالت التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -marka al shamaliya , P.O.Box: 
941425, 11194 

 عنوان طالب التسجيل  44465, 654504:ب.ماركا الشمالية  ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941425 -11194 Amman -marka al 
shamaliya  

ليغعنوان التب ماركا الشمالية-عمان  44465 -654504ب .ص   

Trademark 167059 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 491246 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Coffee, all types of tea, herbal teas, coffee drinks with milk, 
-based drinks, ice cream and ice cream, ice cream, tea- 
based drinks, fruit tea 

 مشرويات القهوة مع الحليب ,شاي االعشاب . كافة انواع الشاي . القهوة 
 ,االيس كريم ,جات البوظه والمثل ,المشروبات التي اساسها القهوة 0

 شاي الفواكه ,المشروبات التي اساسها الشاي 

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mohammad Saleh 
Burghul Foundation  

:اسم طالب التسجيل صالح محمد صالح برغل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arafat Mountain -Jasmine Suburb, 
P.O.Box: 72, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.ضاحية الياسمين   ، ص-جبل عرفات 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Arafat Mountain -
Jasmine Suburb 

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -جبل عرفات  44942 -10ب .ص   

Trademark 166935 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 499614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Fresh fruits. فواكه طازجة. 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

eaaN tpac lppA: AGRO SELECTIONS 
FRUITS  

:اسم طالب التسجيل  أغرو سيليكشنز فروتس   

lpc oapN ty     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address La Prade de Mousseillous, 66200 ELNE, 
France,  

 عنوان طالب التسجيل  ،    إلن، فرنسا  99022ال براد دو موسيلوس، 

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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمارة رقم عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166882 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 499990 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

locust beans, raw, malt for brewing and distilling, cereal seeds, 
unprocessed, maize, cereal seeds, unprocessed, coconuts, 
garden herbs, fresh, lentils, fresh, fodder, nuts  fruits , edible 
sesame, unprocessed, wheat, vegetables, fresh, peanuts, fresh, 
oats 

ذرة , ،  غير المعالج بذور الحبوب, للتخمير والتقطير(ملت)شعير منبت , ثمار الخروب، الخام
العدس، , أعشاب الحدائق، الطازجة, جوز الهند, بذور الحبوب،  غير المعالج , صفراء

, القمح, السمسم الصالح لألكل،  غير المعالج , ثمار الجوز  فواكه , العلف, الطازجة
 الشوفان, الفول السوداني، الطازجة, الخضروات، الطازجة

Date of 18/07/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: AL AFAF FOR FOOD 
STUFF TRADE 

:اسم طالب التسجيل العفاف لتجارة المواد الغذائيه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.المقابلين  ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .ص للملكيه الفكريهالفؤاد  
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166996 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 499669 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

seeds for planting البذور للزراعة 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

eaaN tpac lppA: ASTRA INDUSTRIAL 
COMPLEX CO LTD FOR 
FERTILIZER AND 
AGROCHEMICALS 

:التسجيلاسم طالب  االردن /مجمع استرا الصناعي لالسمده والمبيدات الزراعيه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/ AL-SHHID STREET, P.O.Box: 
963362, 11196 

 عنوان طالب التسجيل  44469, 691190:ب.صشارع الشهيد  ، / عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 963362 -11196 AMMAN/ AL-
SHHID STREET 

ليغعنوان التب شارع الشهيد/ عمان  44469 -691190ب .ص   

Trademark 166922 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 499600 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beverages (Preparations for making-); Cider, non-alcoholic; 
Cocktails, non-alcoholic; Fruit extracts (non-alcoholic-); Fruit 
Juice beverages (non-alcoholic-); Fruit Juices; Grape must; 
Non- alcoholic beverages. 

ر مستحضرات لتحضير و صنع المشروبات، عصير التفاح سيدار غير كحولي، كوكتيالت غي
كحولية، خالصات فواكة غير كحولية، مشروبات عصير فواكة غير كحولية، عصائر فواكة، 

 .عصير عنب، مشروبات غير كحولية

Special condition:  Claiming Brown and gold colors مع الطالبة باللونين البني و الذهبي: اشتراطات خاصة 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Rani Refreshments FZCO 
LLC 

:اسم طالب التسجيل .ح .م .راني ريفريشمينتس ش  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Office No. 1306, LB 19, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates 

، جبل علي، دبي، االمارات 46، ال بي4129: مكتب رقم 
 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166959 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 499646 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beverages (Preparations for making-); Cider, non-alcoholic; 
Cocktails, non-alcoholic; Fruit extracts (non-alcoholic-); Fruit 
Juice beverages (non-alcoholic-); Fruit Juices; Grape must; 
Non- alcoholic beverages. 

مستحضرات لتحضير و صنع المشروبات، عصير التفاح سيدار غير كحولي، كوكتيالت غير 
كحولية، خالصات فواكة غير كحولية، مشروبات عصير فواكة غير كحولية، عصائر فواكة، 

 .وليةعصير عنب، مشروبات غير كح

Special condition:  Claiming gold color مع المطالبة باللون الذهبي: اشتراطات خاصة 

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Rani Refreshments FZCO 
LLC 

:اسم طالب التسجيل .ح .م .راني ريفريشمينتس ش  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Office No. 1306, LB 19, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates 

، جبل علي، دبي، االمارات 46، ال بي4129: مكتب رقم 
 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166960 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 499692 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beverages (Preparations for making-); Cider, non-alcoholic; 
Cocktails, non-alcoholic; Fruit extracts (non-alcoholic-); Fruit 
Juice beverages (non-alcoholic-); Fruit Juices; Grape must; 
Non- alcoholic beverages. 

سيدار غير كحولي، كوكتيالت غير مستحضرات لتحضير و صنع المشروبات، عصير التفاح 
كحولية، خالصات فواكة غير كحولية، مشروبات عصير فواكة غير كحولية، عصائر فواكة، 

 .عصير عنب، مشروبات غير كحولية

Special condition:  Claiming Ivory and gold colors مع المطالبة باأللوان العاجي والذهبي: اشتراطات خاصة 

 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: Rani Refreshments FZCO 
LLC 

:اسم طالب التسجيل .ح .م .راني ريفريشمينتس ش  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Office No. 1306, LB 19, Jebel Ali, Dubai, 
United Arab Emirates 

، جبل علي، دبي، االمارات 46، ال بي4129: مكتب رقم 
 العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166961 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 499694 الصنف 
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Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Non- alcoholic fruit juice beverages, fruit juices, fruit juice, 
seltzer water, must, lemonades, soda water, non- alcoholic 
beverages, aerated water, aperitifs, non- alcoholic, cocktails, 
non- alcoholic, fruit nectars, non- alcoholic, cider, non- 
alcoholic, protein- enriched sports beverages, soft drinks. 

 عصير الفواكه؛ ماء. عصائر فواكه. مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية
 ماء الصوداء المشروبات غير. الليموناضة؛. ,ء عصير العنب.معدني فوار

 خلطات, غير الكحولية. مشروبات فاتحة للشهية. مياه غازية, الكحولية
 عصير تفاح غير, غير الكحولية. نكثار الفواكه, لمشروبات غير الكحوليةا

 .المشروبات الغازية« الكحولية؛ المشروبات الرياضية المعززة بالبروتين

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: Alarabia Company for 
Manufacturing 
Carbonated Drink and 
Juice  

:اسم طالب التسجيل الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية والعصائر   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - zahran street , P.O.Box: 940999, 
11194 

 عنوان طالب التسجيل  44465, 652666:ب.ش زهران   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 940999 -11194 amman - zahran 
street  

ليغعنوان التب ش زهران  -عمان  44465 -652666ب .ص   

Trademark 167053 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 491241 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Non- alcoholic fruit juice beverages, fruit juices, fruit juice, 
seltzer water, must, lemonades, soda water, non- alcoholic 
beverages, aerated water, aperitifs, non- alcoholic, cocktails, 
non- alcoholic, fruit nectars, non- alcoholic, cider, non- 
alcoholic, protein- enriched sports beverages, soft drinks. 

 عصير الفواكه؛ ماء. عصائر فواكه. مشروبات عصير الفاكهة غير الكحولية
 ماء الصوداء المشروبات غير. الليموناضة؛. ,ء عصير العنب.وارمعدني ف
 خلطات, غير الكحولية. مشروبات فاتحة للشهية. مياه غازية, الكحولية

 عصير تفاح غير, غير الكحولية. نكثار الفواكه, المشروبات غير الكحولية
 .المشروبات الغازية« الكحولية؛ المشروبات الرياضية المعززة بالبروتين

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

eaaN tpac lppA: Alarabia Company for 
Manufacturing 
Carbonated Drink and 
Juice  

:اسم طالب التسجيل الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية والعصائر   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FREE ZONES نوع طالب التسجيل مناطق حرة 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address amman - zahran street , P.O.Box: 940999, 
11194 

 عنوان طالب التسجيل  44465, 652666:ب.ش زهران   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 940999 -11194 amman - zahran 
street  

ليغالتبعنوان  ش زهران  -عمان  44465 -652666ب .ص   

Trademark 167054 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 491245 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

alcoholic drinks, concentrates, cocktails, fruit juices, 
natural fruit juice with sweets and chocolates, natural fruit 
juice with fruit slices, vegetable juices, fruit salad, syrups, 
mineral and carbonated water . 

 عصير ,الفواكه  عصائر ,كوكتيالت  ,المركزات « المشروبات غير الكحولية 
 عصير فواكه طبيعي بشرحات الفواكه« فواكه طبيعي بالحلويات والشوكالته 

 .المياه المعدنية والغازية . شراب . عصائر الخضروات . سلطة فواكه  ,

Special Condititions : The registration of this trademark should 
be limited in colours red,yellow,black and White , according to 

the printfiled with the application   . 
 

العالمة محددة بااللوان االحمر واالصفر واالسود واالبيض وفق النموذج :شروط خاصة
 المودع لدى مسجل العالمات التجارية

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mohammad Saleh 
Burghul Foundation  

:اسم طالب التسجيل صالح محمد صالح برغل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arafat Mountain -Jasmine Suburb, 
P.O.Box: 72, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.ضاحية الياسمين   ، ص-جبل عرفات 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Arafat Mountain -
Jasmine Suburb 

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -جبل عرفات  44942 -10ب .ص   

Trademark 166936 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 499619 الصنف 
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   bTEEPL ITO  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Alcoholic beverages (except beers); whisky; malt whisky; 
blended whisky  

  ، ويسكي، ويسكي الشعير الويسكي المخلوط(باستثناء البيرة)المشروبات الكحولية  

Date of 12/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

eaaN tpac lppA: COPPER DOG WHISKY 
LIMITED 

:اسم طالب التسجيل كوبر دوج ويسكي ليميتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh, EH12 9DT, Scotland 

 40لوتش سايد واي، إيدينبيرج، إي إتش   4إيدينبيرج بارك، 
 دي تي، إسكتلندا 6

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166958 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 499649 الصنف 



244 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Lighters for smokers  قداحات للمدخنين 

Date of 22/04/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2018  

eaaN tpac lppA: Fahmawi Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة فحماوي التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company التسجيلنوع طالب  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - downtown , P.O.Box: 6524, 11118  عنوان طالب التسجيل  44449, 9405:ب.ش البترا   ، ص -وسط البلد  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6524 -11118 amman - downtown   ليغعنوان التب ش البترا  -وسط البلد  -عمان  44449 -9405ب .ص  

Trademark 166997 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499661 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

tobacco، التبغ 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

eaaN tpac lppA: Al Mazaj Alali for 
molasses production Ltd. 

:اسم طالب التسجيل المزاج العالي النتاج المعسل  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, P.O.Box: 1274, 11947 عنوان طالب التسجيل  44651, 4015:ب.عمان  ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 44401 -014426ب .صالفكريةطارق أبوستة للملكية  
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166896 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499969 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Absorbent paper for pipes; jars for tobacco; pocket knives for cigarette 
shrinking; electronic cigarettes; essences other than essential oils for 
electronic cigarettes; essences other than essential oils for tobacco; 
smoking lighters; vaporizers (fittings) for smokers; tobacco pouches; 
match boxes; matches; cigar boxes; cigar boxes with humidifier; 
curettes for pipe cleaning; tobacco pipes; mouthpieces for cigarettes; 
cigar blades; ashtrays; match stands; pipe holders; cigarillos; cigars; 
gas lighters for lighters; cigarette cases; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; grasses for smoking; tobacco; chewing tobacco; 
cigarette filters; cigarette filters; yellow amber filters for cigarettes and 
cigarettes; cigarette paper; cigarette paper for books; cigarettes; 
cigarette cigars; cigarettes; cigarettes with substitutes for tobacco, not 
for medical purposes; electronic cigarette fillers; electronic cigarette 
holders; vaporizers for smokeless cigarettes; boxes for electronic 
cigarettes; cases for electronic cigarettes; electronic lighters for 
cigarettes; non-medical cigarette hooks; cigarettes containing tobacco 
substitutes; cigarette refilling boxes; cigarette lighter cases; cigarette 
compression paper; brushes for cleaning electronic cigarettes; 
smoking kits for electronic cigarettes; cigarette cases of precious 
metal; cigarette lighters of precious metal; cigarettes (pocket-size); 
cigarette cases, not of precious metal; gas cylinders for cigarette 
lighters; tobacco tar for use in electronic cigarettes; cigarette lighters, 
not of precious metal; liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
cylinders with liquid gas for cigarette lighters; non-narcotic cigarettes 
other than for medical purposes; inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; cigarette lighter cases, of precious metal; 
essences, other than essential oils, for electronic cigarettes; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; cigars for use as a 
substitute for cigarettes containing tobacco; cigarette lighter cases, 
not of precious metal; cigarettes with substitutes for tobacco, not for 
medical purposes; liquid electronic cigarette liquid containing liquid 
flavor enhancers used to fill cartridges for electronic cigarettes; liquid 
electronic cigarette liquid, consisting of vegetable glycerine, liquid 
electronic cigarette ("electronic" liquid) consisting of propylene glycol; 
bulk tobacco, cigarette smoke and pipe smoking; cigars, cigars, 
cigarillos and other ready-to-use smoking articles; cassettes, sold in 
liquid form, for electronic cigarettes; chemical liquid flavour enhancers 
used to refill electronic cigarette fillers; personal and electronic 
cigarette vaporizers and essences and solutions for them; Wired 
vaporizers for electronic cigarettes and electronic smoking devices; 
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; extinguishers for 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco stick 

كين الجيب لتقليص السجائر؛ السجائر ورق ماص لغاليين التبغ؛ اوعية تبغ؛ سكا
اإللكترونية؛ خالصات مركزة بخالف الزيوت العطربة للسجائر اإللكترونية؛ 
خالصات مركزة بخالف الزيوت العطربة للتبغ؛ والعات التدخين؛ مبخرات 

للمدخنين؛ اكياس تبغ؛ علب اعواد الثقاب؛ اعواد الثقاب؛ صناديق ( تجهيزات)
مع مرطب؛ مجرفة لتنظيف الغليون؛ غاليين التبغ؛ مباسم سيجار؛ صناديق سيجار 

السجائر؛ شفرات للسيجار؛ منافض السجائر؛ مساند أعواد الثقاب؛ مماسك 
؛ سيجار؛ والعات الغاز؛ علب سجائر؛ محاليل [سيجار رفيع]للغليون؛ سيجاريلو 

فالتر سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أعشاب للتدخين؛ تبغ؛ تبغ مضغ؛ 
السجائر؛ مرشحات من الكهرمان االصفر للسيجار؛ ورق السجائر؛ ورق السجائر 
للرزم؛ سجائر؛ سيجار السجائر؛ سجائر من بدائل التبغ ليست لغايات طبية؛ فالتر 
السجائر االلكترونية؛ مباسم السجائر االلكترونية؛ مباخر للسجائر عديمة الدخان؛ 

للسجائر االكترونية؛ الوالعات اإللكترونية  صناديق للسجائر االلكترونية؛ علب
للسجائر؛ كالب او صنارة للسيجارة غير الطبية؛ سجائر تحتوي على بدائل التبغ؛ 

صناديق إعادة تعبئة السجائر؛ علب والعات السجائر؛ ورقة ضغط السجائر؛ 
فراشي لتنظيف السجائر اإللكترونية؛ مجموعات التدخين للسجائر اإللكترونية؛ 

بحجم )سجائر من معادن ثمينة؛ والعات سجائر من معادن ثمينة؛ السجائر علب 
؛ علب سجائر ليست من معادن ثمينة؛ اسطوانات الغاز لوالعات السجائر؛ (الجيب

قطران التبغ الستخدامها في السجائر اإللكترونية؛ والعات السجائر ليست من 
لكترونية؛ اسطوانات غازات معادن ثمينة؛ محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإل

سائلة لوالعات السجائر؛ السجائر غير المخدرة بخالف ما هو ألغراض الطبية؛ 
أجهزة االستنشاق الستخدامها كبديل لسجائر التبغ ؛ علب والعة السجائر من 

المعادن الثمينة ؛ محلول النيكوتين السائل لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ 
كبديل للسجائر التي تحتوي على التبغ؛ علب والعة السجائر  السيجار الستخدامه

ليس من المعادن الثمينة؛ السجائر مع بدائل التبغ ليس ألغراض طبية؛ سائل 
السيجارة اإللكترونية السائلة التي تحتوي على معززات النكهة السائلة المستخدمة 

ية السائلة تتكون من لملء خراطيش السجائر اإللكترونية ؛ سائل السجائر اإللكترون
التي تتكون ( السائل اإللكترونية)الغليسيرين النباتي؛ السيجارة اإللكترونية السائلة 

من بروبيلين غليكول والتبغ السائب ودخان السجائر وتدخين األنبوب؛ السيجار 
والسيجار الصغير وغيرها من المواد التدخين جاهزة لالستخدام؛ أشرطة تباع في 

جائر اإللكترونية؛ معززات نكهة الكيماويات السائلة المستخدمة شكل سائل للس
إلعادة ملء حشو السجائر اإللكترونية؛ مبخرات السجائر الشخصية واإللكترونية و 
خالصات مركزة ومحلول لها؛ أجهزة التبخير السلكي للسجائر اإللكترونية وأجهزة 

جهزة اإللكترونية وأجزائها التدخين اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض التسخين، األ
لغرض تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ يحتوي على النيكوتين 
 الستنشاقه؛ طفايات للسجائر والسيجار المسخنة وكذلك عصي التبغ الساخنة

 
 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

eaaN tpac lppA: "FINANSCONSULT" 
EOOD 

:اسم طالب التسجيل إيود "فينانسكونسولت"  

lpc oapN ty     : BULGARIA جنسية الطالب بلغاريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 Altzeco str., 4000 Plovdiv, Bulgaria 49  ،عنوان طالب التسجيل  بلوفديف، بلغاريا 5222ألتسيكو ستريت 

Applicant for 
Correspondence 

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

صندوق بريد  -االردن عمان   -مكتب نادر جميل قمصية  
 44945رمز بريدي  - 450204

ليغعنوان التب  

Trademark 167060 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 491292 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

smoke and tobaco  سجائر وتبغ 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/04/2019  

eaaN tpac lppA: Sami Sharaim And Sons 
Company 

:اسم طالب التسجيل شركة سامي شريم واوالده  

lpc oapN ty     : 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  44415, 152412:ب.شارع عرار  ، ص-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 340570 -11134 amman-arar street  ليغعنوان التب شارع عرار-عمان 44415 -152412ب .ص  

Trademark 166309 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499126 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Tobacco ,cigarettes and smokers supplies  التبغ والسجائر ولوازم المدخنون 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours black,rad according to the printfiled with the 
application 

ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، االحمر واالسود، وذلك بموجب :  اشتراطات خاصة
 .النموذج المودع مع الطلب

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

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

 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

eaaN tpac lppA: Samer Ahmad Abo 
Shehadeh  

:اسم طالب التسجيل سمير احمد رشيد ابو شحادة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address shmisani Al asha Qaisst, P.O.Box: 20361, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  44449, 02194:ب.شارع االغشى قيس   ، ص-الشميساني 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20361 -11118 shmisani Al asha 
Qaisst 

ليغعنوان التب شارع االغشى قيس -الشميساني  44449 -02194ب .ص   

Trademark 166834 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499915 الصنف 



249 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Molasses (tobacco), Cigarillos, Cigars, Herbs for smoking, 
Lighters for smokers, Pipes (Tobacco-), Tobacco, Tobacco Jars, 
Tobacco Pouches 

، سيجار، أعشاب للتدخين، والعات المدخنين، غاليين (سيجار رفيع)، سيجاريلو (تبغ)معسل 
 تبغ، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  28/05/2019  

eaaN tpac lppA: Jamal Al Jbarat Import 
and Export Est. 

:اسم طالب التسجيل جمال عبد هللا ابراهيم الجبارات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل فردية مؤسسة 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address Al-Zarqa - Rsaifa - Mushirfa - cradt Area, 
P.O.Box: 231509, 11123 

المنطقة الحرفية  ،  -المشيرفة  -الرصيفة  -الزرقاء 
 44401, 014426:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 44401 -014426ب .صطارق أبوستة للملكية الفكرية 
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166901 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499624 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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 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، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 
طيش السجائر اإللكترونية، اسيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خرا

عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أداة تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش تنظيف 
للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، 

قائية للسجائر عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب و
اإللكترونية، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، النيكوتين لالستخدام في 

النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، ( سوائل)السجائر اإللكترونية، محاليل 
رونية، منظفات علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكت

للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر 
اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في 

 (وتشمل الوالعات للمدخنين)السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين 

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2018-0183320 
Claim Date: 28/12/2018 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0249-2491102: رقم االدعاء

 09/40/0249: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت 14

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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص425مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 166953 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499641 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع 
اسيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، 

تطهير السجائر اإللكترونية، أداة تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش تنظيف عصي لتنظيف و
للسجائر اإللكترونية، فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، 

عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر 
لسائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، النيكوتين لالستخدام في اإللكترونية، المحاليل ا

النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، ( سوائل)السجائر اإللكترونية، محاليل 
علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات 

طية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر للسجائر اإللكترونية، أغ
اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في 

 (وتشمل الوالعات للمدخنين)السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين 

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2018-0183321 
Claim Date: 28/12/2018 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0249-2491104:رقم االدعاء

 09/40/0249: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت 14

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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص425مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 166955 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499644 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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 

علب سيجار، علب سجائر، علب سجائر، فالتر للسجائر، مباسم ورق ماص لغاليين التبغ، 
للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

 .، سيجار، والعات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ(سيجار رفيع)طبية، سيجاريلو 

Date of 01/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

eaaN tpac lppA: BMJ Industries FZ-LLC اسم طالب التسجيل بي أم جي اندستريز ش م ح:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra , 
Ras Al Khaimah , UAE 

راس  -المنطقة الحرة –، الجزيرة الحمرا  14241ب .ص
 الخيمة ، االمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 44401 -014426ب .صالفكريةطارق أبوستة للملكية  
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166897 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499961 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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 
ئل تبغ ليست لغايات للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدا

 .، سيجار، والعات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ(سيجار رفيع)طبية، سيجاريلو 

Date of 01/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

eaaN tpac lppA: AL Bazzaz Group for 
Trading & Industry 
Limited 

:اسم طالب التسجيل مجموعة البزاز للتجارة و الصناعة المحدودة  

lpc oapN ty     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Virgin Islands - United Kingdom  عنوان طالب التسجيل  المملكة المتحدة –جزر بريطانيا العذراء 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان صندوق بريد   -طارق ابو سته للملكية الفكرية 
  44401رمز بريدي  - 014426

  

ليغعنوان التب  

Trademark 166898 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 499969 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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 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) 

تبغ، التبغ ومستلزمات المدخنين، علب حفظ وترطيب السيجار، بدائل التبغ، قواطع السجائر، ال
اسيجار، السيجار، منافض السجائر، السجائر اإللكترونية، خراطيش السجائر اإللكترونية، 

عصي لتنظيف وتطهير السجائر اإللكترونية، أداة تنظيف للسجائر اإللكترونية، فرش تنظيف 
فوط لتنظيف السجائر اإللكترونية، فرش لتنظيف السجائر اإللكترونية،  للسجائر اإللكترونية،

عصي لتنظيف السجائر اإللكترونية، رذاذات للسجائر اإللكترونية، علب وقائية للسجائر 
اإللكترونية، المحاليل السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، النيكوتين لالستخدام في 

النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، ( سوائل)يل السجائر اإللكترونية، محال
علب األغطية ألجهزة السجائر اإللكترونية، سالسل الرقبة للسجائر اإللكترونية، منظفات 

للسجائر اإللكترونية، أغطية مزخرفة للسجائر اإللكترونية، منظفات كهربائية للسجائر 
اإللكترونية، منكهات عدا الزيوت العطرية الستخدامها في اإللكترونية، أجهزة تنظيف للسجائر 

 (وتشمل الوالعات للمدخنين)السجائر اإللكترونية، مستلزمات المدخنين 

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0001223 
Claim Date: 03/01/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2224001: رقم االدعاء

 21/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION  اسم طالب التسجيل كوربوريشنكيه تي آند جي:  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-بيوتكوت،  14

Applicant for 
Correspondence 

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

أبوغزالة بناية مبنى مجموعة طالل  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167134 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 491415 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Tobacco,cigarettes,tempak,matches ,smoke paper  معسل ،سجائر ، تمباك ، اعواد ثقاب ،ورق دخان 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

eaaN tpac lppA: AL- dayaghem for trading 
agencies 

:اسم طالب التسجيل شركة الضياغم للوكالت التجارية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - ALBayader - ALRawnaq District- 
st.alnasea, P.O.Box: 144293, 11814 

الناصية   ، .ش -حي الرونق  - البيادر -عمان 
 44945, 455061:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 144293 -11814 Amman - 
ALBayader - ALRawnaq District- 
st.alnasea 

 -حي الرونق  -البيادر  -عمان  44945 -455061ب .ص 
 الناصية .ش

ليغعنوان التب  

Trademark 167073 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 491211 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

car trading  السياراتتجارة 

Date of 21/02/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

eaaN tpac lppA: al hijjawi trade&auto 
service group co ltd 

:اسم طالب التسجيل شركة مجموعة الحجاوي لتجارة وخدمة السيارات محدودة المسؤولية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/madina monawara str, P.O.Box: 
940881, 11194 

, 652994:ب.دوار الواحة  ، ص/ش المدينة المنورة/عمان
44465 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 940881 -11194 amman/madina 
monawara str 

دوار /ش المدينة المنورة/عمان 44465 -652994ب .ص 
 الواحة

ليغعنوان التب  

Trademark 166993 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499661 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sale of audio equipment and aids and accessories and trade 
medical devices and nutritional supplemements and medical 
disposables and first aid supplies and clinics supplies 

بيع المعدات و المعاينات السمعية و لوازمها و تجارة االجهزة الطبية و المكمالت الغذائية و 
 دات المكمالت الغذائية و المستهلكات الطبية و لوازم اسعافات اولية ومستلزمات العيا

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

eaaN tpac lppA: Tamer Institution for 
Medical Equipment / 
Mounting devices for 
audio and medical devices 

:اسم طالب التسجيل المتصاعدة لالجهزة االجهزة السمعية و الطبية  /مؤسسة تامر للتجهيزات الطبية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Wasfi Al-Tal Street, Sharaf Al-Hayajna 
Complex, P.O.Box: 9192, 11191 

, 6460:ب.شارع وصفي التل مجمع شرف الهياجنة   ، ص
44464 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9192 -11191 Wasfi Al-Tal Street, 
Sharaf Al-Hayajna Complex 

شارع وصفي التل مجمع شرف  44464 -6460ب .ص 
 الهياجنة 

ليغعنوان التب  

Trademark 166916 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499649 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Advertising, marketing and public relations; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes: 
design for advertising; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services: Office functions; secretarial 
services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation 
of statistics; rental of office machines; systemization of information 
into computer databases: telephone answering for unavailable 
subscribers; Business management, business administration and 
business consultancy; accounting; commercial consultancy services;  
personnel recruitment, personnel placement, employment agencies,  
import-export agencies: temporary personnel placement services; 
Auctioneering; The bringing together, for the benefit of others, Coffee,  
cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; 
Pasta, stuffed dumplings, noodles; Pastries and bakery products 
based on flour: desserts based on flour and chocolate:bread, simit 
Turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], pogaca 
[Turkish bagel], pita, Sandwiches, katmer [Turkish pastry], 
pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough coated with 
syrup], kadayif (Turkish dessert based on dough]; desserts based on 
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi [Turkish 
udding], rice pudding, keskul [Turkish pudding]; Honey, bee glue for 
human consumption, Propolis for food purposes; Condiments for 
‘foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
Sauce; Yeast, baking powder: Flour, semolina, starch for food; Sugar, 
Cube sugar, powdered sugar; Tea, ice tea: Confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers: Chewing gums; Ice-cream, edible ices; 
 Salt; Cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, 
breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed 
‘barley for human consumption, processed oats for human  
consumption, processed rye for human consumption, rice; Molasses 
for food; enabling customers to conveniently view and purchasethose 
goods, such services may be provided by retail stores,  wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail orde 
Catalogues ,  

الدعاية و االعالن، التسويق والعالقات العامة،تنظيم المعارض والعروض التجارية 
التجارية أو اإلعالنية، إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات   للغايات

وبائعيها؛ وظائف مكتبية؛  خدمات السكرتارية؛ تنظيم االشتراكات في الصحف 
لآلخرين؛ تجميع االحصانيات؛ تأجير األالت  ، المكتبية؛ تنظيم معلومات في قواعد 

, ؛ إدارة األعمال[الموجودين]  للمشتركين غير ]بيانات حاسوب؛ الرد على الهاتف 
تنظيم األعمالء استشارات األعمال؛ مسك الدفائتر؛ خدمات  االستشارات التجارية؛ 

االستيراد ,توظيف االفراد و تحديد مستوى الموظفين؛ وكاالت التوظيف؛ وكاالت  
والتصدير؛ المقظفين المؤقتين؛ خدمات التوظيف؛ البيع بالمزاد العلني؛ خدمات 

مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاوه : الكاكاو: ع الصالح الغير للبضائع القهوةالتجمي
؛ (معكرونة رقيقة)فطائر محشوة؛ نودلز , مشروبات أساسها  الشوكوالتة؛ معكرونة

الدقيق؛ حلويات أساسها الدقيق والشوكوالتة؛ | فطائر ومنتجات المخابز أساسها 
حلوى تركية أساسها )مغطى  البقالوة  خبز تركي على شكل حلقة)الخبزء السميت 

؛   حلويات أساسها (حلوى تركية أساسها العجين)؛ قطايف (عجين مغلف مع شراب
| ؛ مهلبية األرزء (مهلبية تركية)كستردء كازائدب « العجين مغلفة بالشراب؛ مهلبية

( عكبر* )؛ العسلء شمع نحل لالستهالك البشري؛ شمع النحل(حلوى تركية)المهلبية 
صلصات « بهارات« [منكهة]الطعام؛ توابل للمواد الغذائية؛ فانيلة  4لغايات  

صلصة بندورة؛ خميرة؛ ؤ مسحوق الخبيز؛ دقيق؛ سميد؛ نشا للطعام؛ « [توابل]
المثلج؛ حلويات؛ | الشاي « سكرء مكعبات السكرء مسحوق السكر؛ الشاي

| ؛ علكة؛ (ويفر)يق البسكويت الرق« البسكويتء البسكويت المقرمش« الشوكوالتة
؛ «مثلجات صالحة لألكل؛ ملع؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب« ( أيسكريم)بوظة 

القمح المعالج لالستهالك « حبوب اإلفطار« رقائق ذرة: بوشارء شوفان  ا مطحون
« شوفان معالج لالستهالك البشري« البشري؛ شعير مطحون إٍ لالستهالك البشري

األرز؛ا دبس للطعامء وذلك لتمكين الزبائن من « لبشريالشعير المعالج لالستالك ا
قد تقدم من خالل ? المعاينة بشكل مريح وشراء تلك البضائع مثل هذه الخدمات 

متاجر البيع بالتجزنة أو أسواق البيع بالجملة أو وسائل الوسائط اإللكترونية أو ا 
 ,كتالوجات الطلب عبر البريد 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

eaaN tpac lppA: Tugba Kuruyemis 
Sekerleme Gida Mesrubat 
Insaat Turizm Yerli 
Urunleri Imaalat Sanayi 
Ticaret Ithalat Ve Ihracat 
Limited Sirketi 

توجبا كورويميش شيكيرليمي جيدا مشروبات انشآت توريزيم ييرلي يورونليري 
 اماالت سانيي تيجاريت اتهاالت في اخراجات ليمتد شيركيتي

:اسم طالب التسجيل  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address KURTULUS MAH. ADNAN MENDERES 
BLV. NO:46 D/D EFELER AYDIN/TURKEY 

دي /دي 59:نو. عدنان مينديريس بي ال في. كورتولوش ماه
 تركيا/ايفيلير ايدين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .ص مكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167045 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491254 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

advertising   الدعاية واالعالن 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

eaaN tpac lppA: Twenty Twenty Restaurant 
Co 

:اسم طالب التسجيل شركة مطعم عشرين عشرين   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -king Abdulla II str -alkhal center , 
P.O.Box: 841105, 11184 

مجمع الخال   ، -شارع الملك عبد هللا الثاني -عمان 
 44495, 954424:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841105 -11184 amman -king 
Abdulla II str -alkhal center  

شارع الملك عبد هللا الثاني -عمان  44495 -954424ب .ص 
 مجمع الخال -

ليغعنوان التب  

Trademark 167013 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  491241 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

sportwear trade ,bage trading ,sports goods sale ,sporting good 
trading and accessories ,bag trading clothing and footware 
trade ,impotr and export 

تجارة االلبسة الرياضية تجارة الشنط بيع االدوات الرياضية تجارة االجهزة الرياضية 
 ومستلزماتها تجارة الحقائب تجارة االلبسة واالحذية واالستيراد والتصدير 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

eaaN tpac lppA: Bucharest Co . For 
Trading of clothing And 
Sports  Equipment  

:اسم طالب التسجيل شركة بوخارست لتجارة االلبسة واالجهزة الرياضية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swifiya , P.O.Box: 927248, 11190  عنوان طالب التسجيل  44462, 601059:ب.الصويفية   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927248 -11190 amman -swifiya   ليغعنوان التب الصويفية -عمان  44462 -601059ب .ص  

Trademark 166870 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499912 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

CLOTHING TRADING 
 TRADING OF SHOES AND BAGS 

 تجارة االلبسة 
 تجارة االحذية والحقائب

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  01/05/2019  

eaaN tpac lppA: Adelal Clothing Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, 662:ب.الفحيص   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -fuheis  ليغعنوان التب الفحيص -عمان  44904 -662ب .ص  

Trademark 166875 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499914 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Beauty Tools /trading  
Accessories trading  

 تجارة ادوات التجميل 
 تجارة االكسسوارات 

Date of 01/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

eaaN tpac lppA: Adelal Clothing Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, 662:ب.الفحيص   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -fuheis  ليغالتب عنوان الفحيص -عمان  44904 -662ب .ص  

Trademark 166874 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499915 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

kids clothes trsding   تجارة مالبس االطفال 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

eaaN tpac lppA: Adelal Clothing Trading 
Company  

:اسم طالب التسجيل شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, 662:ب.الفحيص   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -fuheis  ليغعنوان التب الفحيص -عمان  44904 -662ب .ص  

Trademark 166876 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499919 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

assist in managing commercial or industrial business  المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

eaaN tpac lppA: General Company for 
Logistics Services 

:اسم طالب التسجيل الشركة العامة للخدمات اللوجستية  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al madinehaltibieh -khalda circle , 
P.O.Box: 143, 19152 

 عنوان طالب التسجيل  46440, 451:ب.دوار خلدا   ، ص/المدينة الطبية 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 143 -19152 al madinehaltibieh -
khalda circle  

ليغعنوان التب دوار خلدا /المدينة الطبية  46440 -451ب .ص   

Trademark 166944 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499655 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail store services featuring a wide variety of consumer 
goods; online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods 

خدمات بيع بالتجزئة تشتمل على مجموعة واسعة من السلع االستهالكية، خدمات متاجر بيع 
 التجزئة عبر اإلنترنت التي تشتمل على مجموعة واسعة من السلع االستهالكية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88249868 
Claim Date: 04/01/2019 

 SU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 99056999: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

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

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN 55403, 
USA 

الواليات ، 44521نيكوليت مول، مينيابوليس، ام ان  4222
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . شارع مكة، ص، 425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166956 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499649 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical  purposes, laundry bleach, fabric 
softeners for laundry use, stain removers, dishwasher 
detergents, perfumery, non-medicated cosmetics, fragrances, 
deodorants for personal use and animals, soaps, dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical purposes, abrasive 
preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, abrasive 
pastes, polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing, unworked or semi-worked leather and animal 
skins, imitations of leather, stout leather, leather used for 
linings, goods made of leather, imitations of leather or other 
materials, designed for carrying items, bags, wallets, boxes and 
trunks made of leather or stout leather, key cases, trunks 
[luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, 
walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of 
leather (saddlery), clothing, namely,  trousers, jackets, 
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-
made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, 
tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits, 
clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses, underclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, 
namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers, shoe 
parts, namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers, 
headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets, 
gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars,  neckties, ties, 
suspender belts, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic media or 
through mail order catalogues 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات تجميع خدمات 
تشكيلة واسعة من البضائع لصالح الغير والمعنى بها مستحضرات التبييض والتنظيف 

والمنظفات غير المستخدمة في عمليات التصنيع وألغراض طبية ومبيض الغسيل ومواد 
الت البقع ومنظفات غسالة الصحون و العطور تلطيف المالبس الستخدام الغسيل ومزي

ومستحضرات التجميل غير طيبة و عبير العطور و مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام 
الشخصي والحيوانات والصابون ومستحضرات العناية باألسنان ومعاجين األسنان ومواد 

بية تلميع األسنان ومستحضرات تبييض األسنان وغسول الفم ليس لألغراض الط
والمستحضرات الكشط و قماش صنفرة و ورق زجاج وحجر الخفاف والمعاجين الكاشطة 

ومستحضرات تلميع للجلود والفينيل والمعادن والخشب وملمعات وكريمات للجلود والفينيل 
والمعادن والخشب والشمع لتلميع والجلود والجلود الحيوانية غير المشغولة أو شبه 

لجلود السميك المقوى والجلود المستخدمة في البطانات والبضائع المشغولة وتقليد الجلد وا
المصنوعة من الجلد أو تقليد الجلد أو مواد أخرى مصممة لحمل و حقائب ومحافظ وصناديق 

وحقائب السفر ( األمتعة)وحقائب جلدية مصنوعة من الجلد و حقائب المفاتيح وصناديق 
المشي والسياط وأطقم تسخير الحصان  والمظالت والشماسي و المظالت الشمسية وعصي

والمالبس والمعنى بها ( سروج)والسروج ومداسات ركوب السروج واألحزمة جلدية 
البنطلونات وجاكيتات والمعاطف الخارجية والمعاطف والتنانير والبدالت والبلوزات جيرسي 

والقمصان ( أجزاء من المالبس)والصدريات والقمصان وبطانة المالبس الجلدية الجاهزة 
نصف كم والبلوزات والفساتين وشورتات البرمودا والشورتات والسروال والبيجامات 

والبلوفرات والجينز والمالبس فضفاضة والمالبس المطر والمالبس البحر وبدالت االستحمام 
ومالبس لألطفال والمعنى ( لالستخدام الحصري للرياضة)وبدالت السباحة و مالبس رياضية 

والسراويل والمعاطف والفساتين و المالبس الداخلية والمعنى بها البوكسرات  بها القمصان
وحماالت الصدر والسراويل تحتانية والسراويل و الجوارب و ألبسة القدم ( سراويل المالكمة)

والمعنى بها األحذية باستثناء أحذية العظام والصنادل واألحذية المقاومة للماء وأحذية المشي 
حذية الرياضية والنعال أو شباشب و أجزاء األحذية والمعنى بها الكعوب والنعال واالبواط واأل

لألحذية وجوه األحذية و أغطية الرأس والمعنى بها قبعات وقبعات بحجم الجمجمة وقبعات 
( مالبس)وجوارب طويلة وأحزمة ( مالبس)رياضية والطواقي والبريهات و قفازات 

وأوشحة وأوشحة رقبة وشاالت وأطواق وربطات عنق وعباءات ( سترة نسوية)والقميصول 
وربطات و أحزمة حمالة البنطلون او الجورب وذلك لتمكين الزبائن من معاينتها بشكل مالئم 
ومريح وشرائها وقد تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق البيع 

 جات الطلب عبر البريد المباشربالجملة أو بواسطة األوساط اإللكترونية أو كتالو

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

eaaN tpac lppA: Lc Waikiki Magazacilik 
Hizmetleri Ticaret Anonim 
Sirketi 

:اسم طالب التسجيل ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتي  

lpc oapN ty     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Evren Mahallesi, Gulbahar Caddesi, No: 
96 Bagcilar - Istanbul / Turkey 

 -باجسيالر  69:ايفرين ماهاليسى، جولبهار جاديسى، نو
 تركيا/ اسطنبول 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان،  44945 -450204ب .صمكتب نادر جميل قمصية 
 شارع الملك عبدهللا الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 167041 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491254 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

advertising and promotional services; retail store services for  
tobacco roasters; retail store services for tobacco; arranging 
and conducting marketing promotional events for others; 
organization of exhibitions and events for commercial or 
advertising purposes; business planning for sales promotion of 
goods and services; providing consumer product information; 
retail store services for electric heaters; retail store services for 
heating filaments, electric; retail store services for sticks for 
cleaning and disinfecting electronic cigarettes; retail store 
services for electronic cigarettes; retail store services for 
brushes for cleaning electronic cigarettes; retail store services 
for cleaning solutions of electronic cigarettes; retail store 
services for adaptors for charging electronic cigarettes; retail 
store services for USB cables for electronic cigarettes; retail 
store services for batteries for electronic cigarettes; retail store 
services for protective cases for electronic cigarettes; retail 
store services for cleaning apparatus for electronic cigarettes; 
retail store services for cleaners for cleaning electronic 
cigarettes; retail store services for chargers for electronic 
cigarettes; retail store services for charging cases for electronic 
cigarettes; retail store services for electronic cigarette 
cartridges; retail store services for apparatus for steam 
generating; retail store services for plugs; retail store services 
for plug adaptors; retail store services for smokers' articles 

الخدمات اإلعالنية والترويجية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة لمحمصات التبغ، خدمات البيع 
ء الفعاليات الترويجية التسويقية لآلخرين، تنظيم المعارض بالتجزئة للتبغ، ترتيب وإجرا

واألحداث ألغراض تجارية أو إعالنية، تخطيط األعمال لترويج مبيعات السلع والخدمات، 
توفير معلومات منتجات المستهلكين، خدمات متاجر التجزئة للسخانات الكهربائية، خدمات 

ائية، خدمات البيع بالتجزئة لعصي التنظيف متاجر البيع بالتجزئة السالك التدفئة الكهرب
وتطهير السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر بيع بالتجزئة للسجائر اإللكترونية، خدمات متاجر 

البيع بالتجزئة للفرش لتنظيف السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة لمحاليل 
التجزئة للمحوالت لشحن السجائر تنظيف السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر البيع ب

اإللكترونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة لكابالت الناقل التسلسلي العالمي للسجائر 
اإللكترونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة لبطاريات السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر البيع 

بيع بالتجزئة ألجهزة تنظيف بالتجزئة للعلب الواقية للسجائر اإللكترونية، خدمات متاجر ال
السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة للمنظفات لتنظيف السجائر اإللكترونية، 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة لشواحن السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

السجائر اإللكترونية، لعلب شحن السجائر اإللكترونية، خدمات متاجر بيع بالتجزئة لخراطيش 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ألجهزة توليد البخار، خدمات متاجر البيع بالتجزئة للمقابس، 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة لمحوالت القوابس، خدمات متاجر البيع بالتجزئة الدوات 
 المدخنين

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0001827 
Claim Date: 04/01/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2224901: رقم االدعاء

 25/24/0246: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming blue color مع المطالبة باللون األزرق: اشتراطات خاصة 

 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

eaaN tpac lppA: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل كيه تي آند جي كوربوريشن:  

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جو، دايجون، جمهورية كوريا-جيل، دايديوك-، بيوتكوت 14

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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ص، شارع مكة، 425مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 167132 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491410 الصنف 
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   Om a  nopA  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Sales arranging of electric control devices for energy 
management; assistance and consultancy services in the field 
of business management of companies in the energy sector; 
Sales agency services for electric control devices for energy 
management; Business intermediary services relating to the 
purchase and sale of electric control devices for energy 
management; Wholesale store services featuring electric 
control devices for energy management; Purchasing agency 
services for electric control devices for heating and energy 
management; billing services in the field of energy; energy price 
comparison services; Purchasing agency services for electric 
control devices for energy management; Retail store services 
featuring electric control devices for energy management; Sales 
arranging of apparatus for measuring electric energy 
consumption; Wholesale store services featuring apparatus for 
measuring electric energy consumption; Retail store services 
featuring apparatus for measuring electric energy consumption; 
Sales agency services for apparatus for measuring electric 
energy consumption; Sales agency services for electricity 
energy supply controller; Business intermediary services 
relating to the purchase and sale of electric control devices for 
heating and energy management; Sales agency services for 
electric control devices for heating and energy management; 
Sales arranging of electric control devices for heating and 
energy management; Wholesale store services featuring electric 
control devices for heating and energy management; Business 
intermediary services relating to the purchase and sale of 
apparatus for measuring electric energy consumption; Business 
intermediary services relating to the purchase and sale of 
electricity energy supply controller; Retail store services 
featuring electric control devices for heating and energy 
management; Business intermediary services relating to energy 
management software. 

نية للتحكم في الطاقة، المساعدة والخدمات االستشارية تنظيم مبيعات أدوات التحكم اإللكترو
في مجال إدارة األعمال للشركات في قطاع الطاقة، خدمات وكالة المبيعات ألجهزة التحكم 

الكهربائية للتحكم في الطاقة، خدمات وساطة األعمال فيما يتعلق بشراء وبيع أجهزة التحكم 
البيع بالجملة التي تتسم بأجهزة تحكم كهربائية  الكهربائية للتحكم في الطاقة، خدمات متاجر

للتحكم في الطاقة، خدمات وكالة الشراء ألجهزة التحكم الكهربائية من أجل إدارة التدفئة 
والطاقة، خدمات الفوترة في مجال الطاقة، خدمات مقارنة أسعار الطاقة، خدمات وكالة 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتسم  الشراء ألجهزة التحكم الكهربائية للتحكم في الطاقة،
بأجهزة تحكم كهربائية للتحكم في الطاقة، تنظيم مبيعات األجهزة لقياس استهالك الطاقة 

الكهربائية، خدمات متاجر البيع بالجملة التي تتسم بأجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية، 
استهالك الطاقة الكهربائية، خدمات  خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتسم بأجهزة لقياس

وكالة المبيعات من أجل األجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية، خدمات وكالة المبيعات 
من أجل وسيلة تحكم في اإلمداد بالطاقة الكهربائية، خدمات وساطة أعمال تتعلق بشراء وبيع 

وكالة المبيعات ألجهزة التحكم أجهزة التحكم الكهربائية إلدارة التدفئة والطاقة، خدمات 
الكهربائية من أجل إدارة التدفئة والطاقة، تنظيم مبيعات أجهزة التحكم الكهربائية من أجل 

إدارة التدفئة والطاقة، خدمات متاجر البيع بالجملة تتسم بأجهزة تحكم كهربائية إلدارة التدفئة 
ألجهزة لقياس استهالك الطاقة والطاقة، خدمات وساطة األعمال فيما يتعلق بشراء وبيع ا

الكهربائية، خدمات وساطة األعمال فيما يتعلق بشراء وبيع وسيلة تحكم في اإلمداد بالطاقة 
الكهربائية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتسم بأجهزة تحكم كهربائية من أجل إدارة 

 .ة الطاقةالتدفئة والطاقة، خدمات وساطة األعمال فيما يتعلق ببرمجيات إدار

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167128 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  491409 الصنف  



269 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

retail services provided by supermartet  خدمات للبيع بالتجزئة بواسطة السوبر ماركت 

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

( سويت )ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة : التنازل
 عن العالمهبمعزل 

 

Date of 09/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

eaaN tpac lppA: sweet line co .for import 
and export 

:اسم طالب التسجيل شركة خط الحلويات لالستيراد والتصدير   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -marka -King abdulla , P.O.Box: 
341, 11947 

 عنوان طالب التسجيل  44651, 154:ب.ش الملك عبد هللا   ، ص -ماركا -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 341 -11947 amman -marka -King 
abdulla  

ليغعنوان التب ش الملك عبد هللا  -ماركا -عمان  44651 -154ب .ص   

Trademark 166991 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499664 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Marketing, sales and distribution services for the benefit of the 
distributors / stockists / wholesalers / retailers of the drugs and 
pharmaceutical products,surgical apparatus and instruments, 
scientific apparatus and instruments, medical apparatus and 
instruments 

تجار / أصحاب مخازن البضائع/ يق و المبيعات و التوزيع لصالح الموزعونخدمات التسو
تجار التجزئة لألدوية و المنتجات الصيدالنية  و األجهزة و األدوات الجراحية و / الجملة

 األجهزة و األدوات العلمية و األجهزة و األدوات الطبية

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Sun Pharmaceutical 
Industries Limited 

:اسم طالب التسجيل صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد  

lpc oapN ty     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sun House, Plot No. 201 B/1,  Western 
Express Highway,  Goregaon (E), Mumbai-
400 063, Maharashtra, India 

، ويسترن اكسبرس هاي 4/بي 024صن هاوس، بلوت نمبر 
، ماهاراشترا، 522 291-،  مومباي (اي)واي، جورجاون 

 الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167130 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491412 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

KIDS CLOTHES TRADING ,GAMES TRADING تجارة االلعاب  تجارة مالبس االطفال 

Date of 15/07/2019 الن الجريدة الرسميةاع  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: adelal clothing trading 
company  

:اسم طالب التسجيل شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, 662:ب.الفحيص   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -fuheis  ليغعنوان التب الفحيص -عمان  44904 -662ب .ص  

Trademark 166878 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499919 الصنف 



272 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Mobile phone trading ,mobile phone Accessories trading   تجارة اكسسوارات الهواتف الخلوية ,تجارة الهواتف الخلوية 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

eaaN tpac lppA: adelal clothing trading 
company  

:اسم طالب التسجيل شركة الظالل لتجارة االلبسة ذات مسؤولية محدودة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -fuheis, P.O.Box: 990, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, 662:ب.الفحيص   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 990 -11821 amman -fuheis  ليغعنوان التب الفحيص -عمان  44904 -662ب .ص  

Trademark 166877 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499911 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/اجل البضائعمن 

Marketing, sales and distribution services for the benefit of the 
distributors / stockists / wholesalers / retailers of the drugs and 
pharmaceutical products, surgical apparatus and instruments, 
scientific apparatus and instruments, medical apparatus and 
instruments 

تجار / أصحاب مخازن البضائع/ خدمات التسويق و المبيعات و التوزيع لصالح الموزعين
تجار التجزئة لألدوية و المنتجات الصيدالنية و األجهزة و األدوات الجراحية و / الجملة

 .األجهزة و األدوات العلمية و األجهزة و األدوات الطبية

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: Sun Pharmaceutical 
Industries Limited 

:اسم طالب التسجيل صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد  

lpc oapN ty     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 
Express Highway,  Goregaon (E), Mumbai-
400 063, Maharashtra, India 

، وسترين إكسبرس هاي 4/بي 024صن هاوس، بلوت نمبر 
 ، ماهاراشترا، الهند291 522 -، مومباي(إي)واي، جوجاون 

 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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص425مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 167159 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491446 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Retail services related to Body care products, beauty and Skin 
care products, non medicated cosmetics, cleaning products. 

( العناية بالجمال) العناية بالجسم ومنتجات التجميل خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بمنتجات 
 .والعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل غير الطبية ومنتجات التنظيف

 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: Majid Al Futtaim Retail 
LLC 

:اسم طالب التسجيل .م.م.ذ .ماجد الفطيم ريتيل ش  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب المتحدةاالمارات العربية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.BOX 91100 Dubai, UAE عنوان طالب التسجيل  دبي، االمارات العربية المتحدة 64422ب  . ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167163 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491491 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

advertising, import-export agency services, demonstration of 
goods, television advertising, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes 

, خدمات عرض البضائع, خدمات وكاالت االستيراد والتصدير, واإلعالنخدمات الدعاية 
عرض البضائع عبر وسائل االتصال، لغايات البيع , خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز

 بالتجزئة

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

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

 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

eaaN tpac lppA: eid dahdal and partners 
co 

:اسم طالب التسجيل عيد دحدل   وشركاه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/khalda, P.O.Box: 1101, 11910 عنوان طالب التسجيل  44642, 4424:ب.خلدا  ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

 44642 -4424ب .ص الفؤاد للملكيه الفكريه 
 الشميساني/عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 167176 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491419 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

gifts trading  تجارة الهدايا 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

eaaN tpac lppA: Torath al jazeera for 
import and export co. 

:اسم طالب التسجيل شركة تراث الجزيرة لالستيراد والتصدير  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / Jabal amman , P.O.Box: 56, 
11941 

 عنوان طالب التسجيل  44654, 49:ب.جبل عمان    ، ص/ عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 56 -11941 amman / wasfi al tal str  خلف مطعم / ش وصفي التل / عمان  44654 -49ب .ص
 السروات

ليغعنوان التب  

Trademark 167020 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491202 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

 import and export , dispply good  
 , trade , import and export of furniture 
 

 عرض البضائع تجارة واستيراد وتصدير األثاث, االستيراد والتصدير 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

eaaN tpac lppA: Al Badri Clobal 
Investment Co 

:اسم طالب التسجيل شركة البدري العالمية لالستثمار   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , P.O.Box: 472, 11610 عنوان طالب التسجيل  44942, 510:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 472 -11610 amman   ليغعنوان التب عمان  44942 -510ب .ص  

Trademark 166863 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499991 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising? business management? business administration, office 
functions? the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a supermarket, a retail pharmacy, a retail outlet or 
department store, wholesale outlet, a general merchandise catalogue 
by mail order, a global communications network website, or the 
Internet, or by means of telecommunications provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and services, personnel 
management consultancy, relocation services for businesses 
secretarial services Accounting, rental of vending machines 
sponsorship search, rental of sales stands,retails or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies on-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods comparison shopping services order fulfilment 
services operating on-line marketplaces featuring a wide variety of 
consumer goods sales promotion of products for third parties seller 
services, namely, retail store services and distributorship services for 
a wide variety of consumer goods? retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods? retail automobile parts, supplies 
and accessories stores retail bakery shops? retail delicatessen store 
services retail grocery stores retail pharmacy services retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others retail 
optical stores? retail store services featuring electronics, appliances, 
indoor and outdoor furniture, home décor, toys, sporting goods, 
outdoor recreation, health, beauty and personal care products, 
household essentials, apparel, patio, garden, lawn care and 
landscaping products, home improvement products, grilling products, 
entertainment recordings, video games, books and publications, 
musical instruments, office supplies, arts and craft supplies, holiday 
and celebration supplies, jewellery, pet products gift registry services 
online retail store services featuring a wide variety of consumer 
goods online retail automobile parts, supplies and accessories stores 
online retail bakery shops online retail delicatessen store services 
online retail grocery stores online retail pharmacy services? online 
retail store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others online retail optical stores, online retail store services featuring 
electronics, appliances, indoor and outdoor furniture, patio, garden, 
lawn care and landscaping products, grilling products, home 
improvement products, home décor, toys, sporting goods, outdoor 
recreation, health, beauty and personal care products, household 
essentials, apparel, entertainment recordings, video games, books 
and publications, musical instruments, office supplies, arts and craft 
supplies, holiday and celebration supplies, jewellery, pet products, 
online gift registry services department store management? super 
market operation and management. 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، 
الزبائن من خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة 

معاينتها وشرائها عند الحاجة من سوبر ماركت أو صيدلية للبيع بالتجزئة أو منافذ 
البيع بالتجزئة أو محالت متعددة األقسام أو منافذ البيع بالجملة أو من كتالوجات 

االمتيازات العامة من خالل الطلب البريدي أو من مواقع شبكات االتصاالت العالمية 
أو عن طريق وسائل االتصاالت عن بعد، توفير أسواق تجارية عبر أو من االنترنت 

االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات واستشارات في إدارة شؤون الموظفين، 
خدمات نقل األعمال، خدمات السكرتارية، محاسبة، تأجير آالت البيع، بحث الكفاالت، 

بالجملة للمستحضرات تأجير مناصب البيع، خدمات البيع بالتجزئة أو البيع 
الصيدالنية والبيطرية والصحية واالمدادات الطبية، خدمات محالت البيع بالتجزئة 
عبر االنترنت مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك، خدمات التسوق 

بالمقارنة، خدمات إكمال الطلب، إدارة أسواق تجارية لإلعالنات عبر االنترنت 
سعة من منتجات المستهلك، ترويج مبيعات المنتجات للغير، مشتملة على تشكيلة وا

خدمات البائعين تحديداً خدمات محالت البيع بالتجزئة وخدمات التوزيع لتشكيلة 
واسعة من منتجات المستهلك، خدمات محالت البيع بالتجزئة مشتملة على تشكيلة 

ت ولوازم واسعة من منتجات المستهلك، محالت البيع بالتجزئة لقطع وإمدادا
السيارات، محالت البيع بالتجزئة للمخبوزات، خدمات محالت البيع بالتجزئة 

للُمشهيات، محالت البقالة للبيع بالتجزئة، خدمات الصيدليات للبيع بالتجزئة، خدمات 
محالت البيع بالتجزئة مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك لآلخرين، 

بالتجزئة، خدمات محالت البيع بالتجزئة مشتملة على  خدمات محالت البصريات للبيع
االلكترونيات واألجهزة واألثاث الداخلي والخارجي والديكور المنزلي واأللعاب 

والمنتجات الرياضية ومنتجات الترفيه الخارجي والصحة والجمال ومنتجات العناية 
لحدائق والعناية الشخصية والمواد األساسية المنزلية والمالبس ومنتجات الفناء وا

بالعشب والمسطحات األرضية ومنتجات تطوير المنزل ومنتجات الشواء والتسجيالت 
الترفيهية وألعاب الفيديو والكتب والمنشورات واألدوات الموسيقية واللوازم المكتبية 

وإمدادات الفنون والِحرف وإمدادات العطالت واالحتفاالت والمجوهرات ومنتجات 
ة، خدمات تسجيل الهدايا، خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر الحيوانات األليف

االنترنت مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك، محالت البيع بالتجزئة 
عبر االنترنت لقطع وإمدادات ولوازم السيارات، محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت 

ت للُمشهيات، محالت البقالة للمخبوزات، خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر االنترن
للبيع بالتجزئة عبر االنترنت ، خدمات الصيدليات للبيع بالتجزئة عبر االنترنت، 

خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات 
المستهلك لآلخرين، خدمات محالت البصريات للبيع بالتجزئة عبر االنترنت، خدمات 

البيع بالتجزئة عبر االنترنت مشتملة على االلكترونيات واألجهزة واألثاث محالت 
الداخلي والخارجي ومنتجات الفناء والحدائق والعناية بالعشب والمسطحات األرضية 

ومنتجات الشواء ومنتجات تطوير المنزل والديكور المنزلي واأللعاب والمنتجات 
والجمال ومنتجات العناية الشخصية الرياضية ومنتجات الترفيه الخارجي والصحة 

والمواد األساسية المنزلية والمالبس والتسجيالت الترفيهية وألعاب الفيديو والكتب 
والمنشورات واألدوات الموسيقية واللوازم المكتبية وإمدادات الفنون والِحرف 

وإمدادات العطالت واالحتفاالت والمجوهرات ومنتجات الحيوانات األليفة، خدمات 
سجيل الهدايا عبر االنترنت، إدارة المحالت متعددة األقسام، تشغيل وإدارة السوبر ت

 .ماركت

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 26/08/2019  

eaaN tpac lppA: walmart Apollo, llc اسم طالب التسجيل م.م.وال مارت ابولو ذ:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 702 southwest 8th street, Bentonville , 
Arkansas , 72716 u. s.a 

و 10149و بنتوفيلو اركنساس و 9ساوث ويست شارع  120
 الواليات المتحدة االمريكيةز

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ليغعنوان التب     

Trademark 166907 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499621 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Advertising / Rental (Publicity material-).Dissemination of 
advertising matter. / Advertising space (Rental of.).Bill-posting / 
Modeling for advertising or sales promotion. on-line advertising 
on a computer network /Typing.organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes.Outdoor advertising / 
Public relations.Publication of publicity texts / Television 
commercials.Rental advertising time on communication media/ 
Rentalof advertising space. 

تأجير / نشر مواد الدعاية و اإلعالن . تأجير مواد الدعاية و اإلغالن/ دعاية و إعالن 
خدمات إعداد نماذج الدعاية و اإلعالن أو ترويج / ات لصق اإلعالن.المساحات اإلعالنية

تنظيم المعارض .الطباعة/ اإلعالن و الدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب .المبيعات
 .العالقات العامة/ الدعاية و اإلعالن الخارجي .التجارية للغايات التجارية أو إلعالنية

تأجير وقت للدعاية و االعالن في .يةاإلعالنات التجار/ نشر نصوص الدعاية و اإلعالن 
 .تأجير المساحات اإلعالنية/ وسائل اإلعالم 

Date of 03/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

eaaN tpac lppA: Omar Moh'd Alabed 
Fayyad /Squares For 
Printing Services and 
Advertisement boards 

:اسم طالب التسجيل مربعات للخدمات المطبعية/عمر محمد العبد فياض   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-khrebet ElSouq opposite to jawa 
street, P.O.Box: 110208, 11110 

, 442029:ب.خريبة السوق مقابل مثلث جاوا  ، ص-عمان
44442 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110208 -11110 Amman-khrebet 
ElSouq opposite to jawa street 

خريبة السوق مقابل مثلث -عمان 44442 -442029ب .ص 
 جاوا

ليغعنوان التب  

Trademark 166859 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499946 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Clothing Trading Textiles &Shoes Trading import and export تجارة االلبسة تجارة المنسوجات واالحذية استيراد وتصدير 

Date of 30/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/09/2019  

eaaN tpac lppA: Alfaw Clothes Trading  التسجيلاسم طالب  الفاو لتجارة االلبسة:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Wasfi Al Tal Street, P.O.Box: 
954045, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  44462, 645254:ب.صشارع وصفي التل   ، -عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 954045 -11190 amman-wasfi al 
tal street  

ليغعنوان التب شارع وصفي التل -عمان  44462 -645254ب .ص   

Trademark 167008 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 491229 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

coffee  and chocolate trading,import and export,online sales 
Advertising,juice materials trading 

الدعايه واالعالن تجارة ,االنترنت البيع عبر,وتصديراستيراد ,وتجارة بيع القهوة والشوكوالته
 وبيع مواد العصائر

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  13/10/2019  

eaaN tpac lppA: laith and malikalzoubi 
company  

:اسم طالب التسجيل شركة ليث ومالك الزعبي    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shat alarab st , P.O.Box: 85156, 
11185 

 عنوان طالب التسجيل  44494, 94449:ب.شارع شط العرب   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 85156 -11185 Amman -shat 
alarab st  

ليغعنوان التب شارع شط العرب -عمان  44494 -94449ب .ص   

Trademark 166988 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 499699 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

advertising -opinion polling استطالعات الراي-واعالن ةدعاي 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: ALHADAF for Satellite 
broadcasting LLC 

:اسم طالب التسجيل مشركة الهدف للبث الفضائي ذ م   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jabal alhusain -nablus st-mozon, P.O.Box: 
541423, 11937 

, 454501:ب.مجمع مزن  ، ص-شارع نبلس-جبل الحسين 
44611 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541423 -11937 jabal alhusain -
nablus st-mozon 

مجمع -شارع نبلس-جبل الحسين  44611 -454501ب .ص 
 مزن

ليغعنوان التب  

Trademark 167085 Class 35 35 العالمة التجارية رقم 491294 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

trading services of chocolate and coffee and spices and candies 
and nut and import and export   

 خدمات تجارة الشوكوالته والبن والبهارات والسكاكر  والمكسرات واالستيراد والتصدير 

Date of 06/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

eaaN tpac lppA: Jamal Sharef Yousef 
Qsshoaa 

:اسم طالب التسجيل جمال شريف يوسف قشوع  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Marj al hmam , P.O.Box: 5583, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 4491:ب.مرج الحمام  ، ص-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5583 -11953 Amman-Marj al 
hmam  

ليغعنوان التب مرج الحمام-عمان 44641 -4491ب .ص   

Trademark 166912 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  499640 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

pharmaceutical consulting   استشارات صيدالنية 

Date of 04/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/02/2019  

eaaN tpac lppA: ASMA JABER ABBAAS 
ABU STIATEH 

:اسم طالب التسجيل اسماء جابر عباس ابو ستيته  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -aljubiha , P.O.Box: 17480, 11195  عنوان طالب التسجيل  44464, 41592:ب.الجبيهة   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17480 -11195 Amman -aljubiha   ليغعنوان التب الجبيهة -عمان  44464 -41592ب .ص  

Trademark 167080 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491292 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Financial services; financing services; banking services; 
financing of loans; extension of retail credit; installment loans; 
lease-purchase financing; debit and credit card services; 
issuance of credit cards; payment services; financial 
transaction services; electronic payment processing services; 
electronic payment processing services using biometric 
technology for identification and authentication; financial 
services, namely, accepting, processing, authenticating, 
managing and reconciling electronic payments and electronic 
payment transactions; insurance and warranty services; 
providing and underwriting warranty and extended warranty 
contracts; gift card and prepaid card services; providing rebates 
at participating establishments of others through use of a 
membership card; providing cash and other rebates for credit 
card use as part of a customer loyalty program; charitable 
fundraising services; financial counseling services; financial 
advice and consultancy services; providing financial 
information about stocks; providing information in the fields of 
investment and finance. 

الخدمات المالية ؛ خدمات التمويل؛ الخدمات المصرفية؛ تمويل القروض؛ تمديد ائتمان 
تمويل التأجير بخيار الشراء؛ خدمات التجزئة؛ القروض المسددة على دفعات دورية؛ خدمات 

بطاقات السحب وبطاقات االئتمان؛ اصدار بطاقات االئتمان؛ خدمات الدفع؛ خدمات المعامالت 
المالية؛ خدمات معالجة الدفع االلكتروني؛ خدمات معالجة الدفع االلكتروني باستخدام 

حديدا قبول ومعالجة وتوثيق التكنولوجيا البيومترية  للتعريف والتوثيق؛ الخدمات المالية وت
وادارة وتسوية الدفعات االلكترونية ومعامالت الدفع االلكتروني؛ خدمات التأمين والكفالة؛ 
توفير وابرام عقود الكفاالت والكفاالت الممدة؛ خدمات بطاقات الهدايا والبطاقات المدفوعة 

الل استخدام بطاقة مسبقا؛ تقديم حسومات في المؤسسات المشاركة العائدة للغْير من خ
العضوية؛ توفير السيولة النقدية وغيرها من الحسومات الستخدام بطاقة االئتمان كجزء من 

برنامج والء العمالء؛ خدمات جمع التبرعات الخيرية؛ خدمات تقديم المشورة المالية؛ خدمات 
وفير المعلومات تقديم النصيحة واالستشارات المالية؛ توفير المعلومات المالية حول االسهم؛ ت

 .في مجالي االستثمار والتمويل

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA: Apple Inc. اسم طالب التسجيل .أبل انك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  64245وان 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 

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167141 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491454 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Financial services; monetary transfer; payment services; 
savings services; payment and credit services; charge card, 
cash card and bank card services; cash management; safe 
deposit services; bankers' clearing services; account debiting 
services; escrow services; cheque encashment services; credit 
brokerage; financing of loans; loans (financial) against security; 
financial investment services; capital investment services; 
trustee services; financial management services; brokers and 
agents (for bonds and other securities); financial consultation 
services; investment advice; financial guarantees (surety 
services); financial analysis and providing reports; financial 
information services; financial research services; financing 
services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial affairs; 
computerized financial services; advice and enquiries regarding 
credit; services for the provision of credit; acceptance of 
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability 
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition 
and transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of 
money; futures contracts; securities, monetary claims, personal 
property, land, land fixture surface rights and land leasing 
rights; money exchange, foreign exchange transactions, 
currency exchange services, travellers cheque services; letter 
of credit-related business, securities trading, index futures, 
securities options, overseas market securities futures, 
underwriting securities, selling securities, handling 
subscriptions and offerings of securities, providing stock 
market information, life insurance brokerage; mortgage 
services; information relating to economic (finance related) 
services provided on-line (not downloadable); information 
relating to financial, banking, insurance and investment 
services provided on-line (not downloadable); financial analysis 
and financial market reporting services; computerized financial 
services, namely online brokerage for transacting and trading of 
currency and other financial products; computerized financial 
services, namely providing for the exchange of currencies, 
futures, commodities, securities, financial instruments and 
options; providing secure commercial transactions; credit and 
debit card services; payment authorization, verification, and 
transaction processing services; electronic payment and funds 
transfer services 

الخدمات المالية ؛ التحويالت النقدية؛ خدمات الدفع؛ خدمات التوفير؛ خدمات الدفع واالئتمان؛ 
االيداع االمن؛ خدمات  بطاقة الدفع، البطاقة النقدية والبطاقة المصرفية؛ ادارة النقد؛ خدمات

المقاصة المصرفية؛ خدمات حسابات الديون؛ خدمات العقود المودعة لدى طرف ثالث؛ 
خدمات صرف الشيكات؛ خدمات وساطة بطاقات االئتمان؛ تمويل القروض؛ القروض المالية 
مقابل الضمان؛ خدمات االستثمار المالية؛ خدمات االستثمار الرأسمالية؛ خدمات االوصياء؛ 

؛ خدمات (للسندات و الضمانات االخرى) خدمات االدارة المالية؛ الوسطاء والوكالء
؛ التحاليل ( خدمات الكفاالت)االستشارات المالية؛ اسداء النصح االستثمارية؛ التعهدات المالية 

المالية وتقديم التقارير؛ خدمات المعلومات المالية؛ خدمات البحوث المالية؛ خدمات التمويل 
؛ خدمات اسداء النصح المالية؛ خدمات للتزويد و شراء معلومات (ن المساعدات لالخرينتأمي)

أو أئتمانية؛ ادارة الشئون المالية؛ خدمات مالية محوسبة ؛ نصائح واستفسارات / مالية و
تتعلق باالئتمان؛ خدمات التزويد باالئتمان؛ قبول الودائع؛ خصومات الكمبياالت؛ التحويالت 

انات المسئولية، قبول الفواتير، أقراض الضمانات، امتالك وتحويل المطالبات المحلية، ضم
النقدية؛ خدمات االوصياء؛ الوصاية على النقود؛ العقود المؤجلة؛ حقوق الضمانات؛ 

المطالبات النقدية، االمالك الشخصية، االراضي وحقوق تأجير االراضي، التبادل النقدي، 
ت تبديل العمالت، خدمات شيكات المسافرين؛ االعمال المتعلقة عمليات التبديل االجنبي، خدما

بفتح اعتمادات لدى البنوك، تجارة الضمانات، مؤشر العقود اآلجله، خيارات الضمانات، 
ضمانات السوق عبر البحار، ضمانات التعهدات، ضمانات البيع، مزاولة االشتراكات وتقديم 

، وساطة التأمين على الحياة؛ خدمات الرهن؛ الضمانات، تقديم معلومات عن السوق المالي
غير )المعلومات المتعلقة بالخدمات االقتصادية المتعلقة بالتمويل المقدمة على الشبكة مباشرة 

؛ المعلومات المتعلقة بخدمات التمويل، والمصارف، التأمين واالستثمار المقدمة (قابلة للتحميل
خدمات تقارير التحليل المالي واألسواق المالية ؛ ؛ (غير قابلة للتحميل)على الشبكة مباشرة 

الخدمات المالية المحوسبة، اال وهي السمسرة على اإلنترنت إلجراء معامالت وتجارة العملة 
وغيرها من المنتجات المالية ؛ حوسبة الخدمات المالية، وهي تنص على تبادل العمالت، 

ة والخيارات؛ توفير معامالت تجارية آمنة؛ والعقود اآلجلة ،السلع، الضمانات، الصكوك المالي
؛ خدمات ترخيص الدفع والتحقيق ومعالجة (الدين)خدمات بطاقات االئتمان والخصم 

 .المعلومات؛ خدمات الدفع االلكتروني وتحويل االموال

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 00003401213 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االولوية االدعاء بحق
 22221524041: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (نتيغوا)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & 
Barbuda,  

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 44494

ليغعنوان التب  

Trademark 167035 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491214 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Financial services; monetary transfer; payment services; savings 
services; payment and credit services; charge card, cash card and 
bank card services; cash management; safe deposit services; 
bankers' clearing services; account debiting services; escrow 
services; cheque encashment services; credit brokerage; financing 
of loans; loans (financial) against security; financial investment 
services; capital investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for bonds and other 
securities); financial consultation services; investment advice; 
financial guarantees (surety services); financial analysis and 
providing reports; financial information services; financial research 
services; financing services (securing funds for others); financial 
advisory services; services for the provision and purchase of 
financial and/or credit information; administration of financial 
affairs; computerized financial services; advice and enquiries 
regarding credit; services for the provision of credit; acceptance of 
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability 
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of money; 
futures contracts; securities, monetary claims, personal property, 
land, land fixture surface rights and land leasing rights; money 
exchange, foreign exchange transactions, currency exchange 
services, travellers cheque services; letter of credit-related 
business, securities trading, index futures, securities options, 
overseas market securities futures, underwriting securities, selling 
securities, handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance brokerage; 
mortgage services; information relating to economic (finance 
related) services provided on-line (not downloadable); information 
relating to financial, banking, insurance and investment services 
provided on-line (not downloadable); financial analysis and 
financial market reporting services; computerized financial 
services, namely online brokerage for transacting and trading of 
currency and other financial products; computerized financial 
services, namely providing for the exchange of currencies, futures, 
commodities, securities, financial instruments and options; 
providing secure commercial transactions; credit and debit card 
services; payment authorization, verification, and transaction 
processing services; electronic payment and funds transfer 
services 

الخدمات المالية ؛ التحويالت النقدية؛ خدمات الدفع؛ خدمات التوفير؛ خدمات الدفع 
قة المصرفية؛ ادارة النقد؛ خدمات االيداع واالئتمان؛ بطاقة الدفع، البطاقة النقدية والبطا

االمن؛ خدمات المقاصة المصرفية؛ خدمات حسابات الديون؛ خدمات العقود المودعة 
لدى طرف ثالث؛ خدمات صرف الشيكات؛ خدمات وساطة بطاقات االئتمان؛ تمويل 

ار القروض؛ القروض المالية مقابل الضمان؛ خدمات االستثمار المالية؛ خدمات االستثم
للسندات و ) الرأسمالية؛ خدمات االوصياء؛ خدمات االدارة المالية؛ الوسطاء والوكالء

؛ خدمات االستشارات المالية؛ اسداء النصح االستثمارية؛ التعهدات (الضمانات االخرى
؛ التحاليل المالية وتقديم التقارير؛ خدمات المعلومات المالية؛ ( خدمات الكفاالت)المالية 

؛ خدمات اسداء (تأمين المساعدات لالخرين)وث المالية؛ خدمات التمويل خدمات البح
أو أئتمانية؛ ادارة الشئون / النصح المالية؛ خدمات للتزويد و شراء معلومات مالية و

المالية؛ خدمات مالية محوسبة ؛ نصائح واستفسارات تتعلق باالئتمان؛ خدمات التزويد 
كمبياالت؛ التحويالت المحلية، ضمانات المسئولية، باالئتمان؛ قبول الودائع؛ خصومات ال

قبول الفواتير، أقراض الضمانات، امتالك وتحويل المطالبات النقدية؛ خدمات االوصياء؛ 
الوصاية على النقود؛ العقود المؤجلة؛ حقوق الضمانات؛ المطالبات النقدية، االمالك 

ي، عمليات التبديل االجنبي، الشخصية، االراضي وحقوق تأجير االراضي، التبادل النقد
خدمات تبديل العمالت، خدمات شيكات المسافرين؛ االعمال المتعلقة بفتح اعتمادات لدى 

البنوك، تجارة الضمانات، مؤشر العقود اآلجله، خيارات الضمانات، ضمانات السوق 
، عبر البحار، ضمانات التعهدات، ضمانات البيع، مزاولة االشتراكات وتقديم الضمانات

تقديم معلومات عن السوق المالي، وساطة التأمين على الحياة؛ خدمات الرهن؛ 
المعلومات المتعلقة بالخدمات االقتصادية المتعلقة بالتمويل المقدمة على الشبكة مباشرة 

؛ المعلومات المتعلقة بخدمات التمويل، والمصارف، التأمين (غير قابلة للتحميل)
؛ خدمات تقارير التحليل (غير قابلة للتحميل)كة مباشرة واالستثمار المقدمة على الشب

المالي واألسواق المالية ؛ الخدمات المالية المحوسبة، اال وهي السمسرة على اإلنترنت 
إلجراء معامالت وتجارة العملة وغيرها من المنتجات المالية ؛ حوسبة الخدمات المالية، 

،السلع، الضمانات، الصكوك المالية وهي تنص على تبادل العمالت، والعقود اآلجلة 
؛ (الدين)والخيارات؛ توفير معامالت تجارية آمنة؛ خدمات بطاقات االئتمان والخصم 

خدمات ترخيص الدفع والتحقيق ومعالجة المعلومات؛ خدمات الدفع االلكتروني وتحويل 
 .االموال

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 00003401200 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 22221524022: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (نتيغواا)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & Barbuda 

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  ، & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صالملكية الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية  
 عمان 44494

ليغعنوان التب  

Trademark 167032 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491210 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Financial services; monetary transfer; payment services; savings 
services; payment and credit services; charge card, cash card and 
bank card services; cash management; safe deposit services; 
bankers' clearing services; account debiting services; escrow 
services; cheque encashment services; credit brokerage; financing 
of loans; loans (financial) against security; financial investment 
services; capital investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for bonds and other 
securities); financial consultation services; investment advice; 
financial guarantees (surety services); financial analysis and 
providing reports; financial information services; financial research 
services; financing services (securing funds for others); financial 
advisory services; services for the provision and purchase of 
financial and/or credit information; administration of financial affairs; 
computerized financial services; advice and enquiries regarding 
credit; services for the provision of credit; acceptance of deposits; 
discount of bills (notes); domestic remittance, liability guarantee, 
acceptance of bills, lending securities, acquisition and transfer of 
monetary claims; trustee services; trusteeship of money; futures 
contracts; securities, monetary claims, personal property, land, land 
fixture surface rights and land leasing rights; money exchange, 
foreign exchange transactions, currency exchange services, 
travellers cheque services; letter of credit-related business, 
securities trading, index futures, securities options, overseas market 
securities futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, providing stock 
market information, life insurance brokerage; mortgage services; 
information relating to economic (finance related) services provided 
on-line (not downloadable); information relating to financial, banking, 
insurance and investment services provided on-line (not 
downloadable); financial analysis and financial market reporting 
services; computerized financial services, namely online brokerage 
for transacting and trading of currency and other financial products; 
computerized financial services, namely providing for the exchange 
of currencies, futures, commodities, securities, financial instruments 
and options; providing secure commercial transactions; credit and 
debit card services; payment authorization, verification, and 
transaction processing services; electronic payment and funds 
transfer services 

دمات الدفع الخدمات المالية ؛ التحويالت النقدية؛ خدمات الدفع؛ خدمات التوفير؛ خ
واالئتمان؛ بطاقة الدفع، البطاقة النقدية والبطاقة المصرفية؛ ادارة النقد؛ خدمات 

االيداع االمن؛ خدمات المقاصة المصرفية؛ خدمات حسابات الديون؛ خدمات العقود 
المودعة لدى طرف ثالث؛ خدمات صرف الشيكات؛ خدمات وساطة بطاقات االئتمان؛ 

الية مقابل الضمان؛ خدمات االستثمار المالية؛ خدمات تمويل القروض؛ القروض الم
) االستثمار الرأسمالية؛ خدمات االوصياء؛ خدمات االدارة المالية؛ الوسطاء والوكالء

؛ خدمات االستشارات المالية؛ اسداء النصح (للسندات و الضمانات االخرى
الية وتقديم التقارير؛ ؛ التحاليل الم( خدمات الكفاالت)االستثمارية؛ التعهدات المالية 

تأمين المساعدات )خدمات المعلومات المالية؛ خدمات البحوث المالية؛ خدمات التمويل 
أو / ؛ خدمات اسداء النصح المالية؛ خدمات للتزويد و شراء معلومات مالية و(لالخرين

أئتمانية؛ ادارة الشئون المالية؛ خدمات مالية محوسبة ؛ نصائح واستفسارات تتعلق 
الئتمان؛ خدمات التزويد باالئتمان؛ قبول الودائع؛ خصومات الكمبياالت؛ التحويالت با

المحلية، ضمانات المسئولية، قبول الفواتير، أقراض الضمانات، امتالك وتحويل 
المطالبات النقدية؛ خدمات االوصياء؛ الوصاية على النقود؛ العقود المؤجلة؛ حقوق 

مالك الشخصية، االراضي وحقوق تأجير االراضي، الضمانات؛ المطالبات النقدية، اال
التبادل النقدي، عمليات التبديل االجنبي، خدمات تبديل العمالت، خدمات شيكات 

المسافرين؛ االعمال المتعلقة بفتح اعتمادات لدى البنوك، تجارة الضمانات، مؤشر 
التعهدات، العقود اآلجله، خيارات الضمانات، ضمانات السوق عبر البحار، ضمانات 

ضمانات البيع، مزاولة االشتراكات وتقديم الضمانات، تقديم معلومات عن السوق 
المالي، وساطة التأمين على الحياة؛ خدمات الرهن؛ المعلومات المتعلقة بالخدمات 

؛ (غير قابلة للتحميل)االقتصادية المتعلقة بالتمويل المقدمة على الشبكة مباشرة 
ات التمويل، والمصارف، التأمين واالستثمار المقدمة على المعلومات المتعلقة بخدم

؛ خدمات تقارير التحليل المالي واألسواق المالية ؛ (غير قابلة للتحميل)الشبكة مباشرة 
الخدمات المالية المحوسبة، اال وهي السمسرة على اإلنترنت إلجراء معامالت وتجارة 

خدمات المالية، وهي تنص على تبادل العملة وغيرها من المنتجات المالية ؛ حوسبة ال
العمالت، والعقود اآلجلة ،السلع، الضمانات، الصكوك المالية والخيارات؛ توفير 

؛ خدمات ترخيص (الدين)معامالت تجارية آمنة؛ خدمات بطاقات االئتمان والخصم 
 .الدفع والتحقيق ومعالجة المعلومات؛ خدمات الدفع االلكتروني وتحويل االموال

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 00003401209 
Claim Date: 22/05/2019 

 OU: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 22221524026: رقم االدعاء

 00/24/0246: تاريخ االدعاء

 

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

eaaN tpac lppA: IP Holdings (Antigua) 
Limited 

:اسم طالب التسجيل ليمتد (أنتيغوا)اي بي هولدنجز   

lpc oapN ty     : ANTIGUA AND BARBUDA جنسية الطالب انتيجوا وباربودا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Ursula Jones Building, Coolidge, St. 
John’s, P.O. Box 3511, Antigua & 
Barbuda,  

 1444. ب.ذا ارسوال جونس بلدينج، كوليدج، سانت جونز، ص
 باربودا  ، & ، انتيغوا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -1129ب .صمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 44494

ليغعنوان التب  

Trademark 167036 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491219 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

URANCE sERVICES  خدمات التامين 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark  

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

 

 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

eaaN tpac lppA: Jerusalem Insurance Co 
PSC  

:اسم طالب التسجيل م .ع.شركة القدس للتامين م  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman - Shmesani-Jsurannce Insurannce 
Co. bidg , amman, P.O.Box: 20094, 11118 

، عمان  ،    -شارع عبد الحميد شرف -الشميساني  -عمان 
 44449, 02265:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20094 -11118 Amman - 
Shmesani-Jsurannce Insurannce Co. bidg  

شارع عبد -الشميساني  -عمان  44449 -02265ب .ص 
   -الحميد شرف 

ليغعنوان التب  

Trademark 167018 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491249 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

URANCE sERVICES  خدمات التامين 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 

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

 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

eaaN tpac lppA: Jerusalem Insurance Co 
PSC  

:اسم طالب التسجيل م .ع.شركة القدس للتامين م  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Shmesani-Jsurannce Insurannce 
Co. bidg , amman, P.O.Box: 20094, 11118 

، عمان  ،    -شارع عبد الحميد شرف -الشميساني  -عمان 
 44449, 02265:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 20094 -11118 Amman - 
Shmesani-Jsurannce Insurannce Co. bidg  

شارع عبد -الشميساني  -عمان  44449 -02265ب .ص 
   -الحميد شرف 

ليغعنوان التب  

Trademark 167017 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491241 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Investment, namely sports Investment االستثمار وبالتحديد االستثمار الرياضي 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: Qatar Sports Investments  اسم طالب التسجيل لإلستثمارات الرياضيةشركة قطر:  

lpc oapN ty     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P. O. Box 24926 Doha Qatar عنوان طالب التسجيل  الدوحة قطر 05609ب . ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166964 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 499695 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Insurace ,Financial affairs monetary affairs real estate affairs  الشؤون العقارية والتامين الشؤون المالية الشؤون النقدية 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Gardens of engineers Real 
estate  

:اسم طالب التسجيل شركة حدائق المهندسين لالستثمار والتطوير العقاري   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -khalda -wasfi At -Tall str , 
P.O.Box: 10107, 11151 

, 42421:ب.امتداد شارع وصفي التل   ، ص-خلدا -عمان 
44444 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10107 -11151 amman -khalda -
wasfi At -Tall str  

امتداد شارع وصفي -خلدا -عمان  44444 -42421ب .ص 
 التل 

ليغعنوان التب  

Trademark 167027 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 491201 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Exchange Money Transfer Money Traveler's Checks . _ancial 
Information Issuance of credit cards Online Banking providing 
financial information Via a web site processing of credit card 
payments processing of debit card payments Electronic funds 
transfer 

اصدار بطاقات االنتمان  اعمال الصرافة تحويل االموال الشيكات السياحية المعلومات المالية
 عمليات مصرفية عن طريق االنترنت توفير المعلومات المالية عبر المواقع االلكترونية
معالجة دفعات بطاقات االنتمان معالجة مدفوعات بطاقات الدين خدمات تحويل االموال 

 الكترونيأ

Date of 03/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/11/2019  

eaaN tpac lppA: Alawneh exchange L.L.C.  اسم طالب التسجيل  .م.م.شركة العالونة للصرافه ذ:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - shmeisani - abdul hamid 
shoman st , amman, P.O.Box: 942041, 
11194 

شارع عبد الحميد شومان  ، عمان  ،  -الشميساني  -عمان 
 44465, 650254:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 942041 -11194 Amman - 
shmeisani - abdul hamid shoman st  

شارع عبد  -الشميساني  -عمان  44465 -650254 ب.ص 
 الحميد شومان 

ليغعنوان التب  

Trademark 166990 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 499662 الصنف 



294 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Real estate management of vacation homes, apartment 
rental, building rental, house rental, rental of farms and 
chalets and Vila, rental of furnished apartments 

 ,تأجير المباني« تأجير الشقق« إدارة العقارت المخصصة لمنازل العطالت
 .تأجير الشقق المفروشة« الشاليهات والفللتأجير المنازلء تأجير المزارع و

Date of 14/11/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

eaaN tpac lppA: Villa Naya for 
management and rental of 
tourist resorts .LTD  

:اسم طالب التسجيل شركة فيال  نايا الدارة وتاجير المنتجعات السياحية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -seventh circle Almawdah street, 
P.O.Box: 2953, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 0641:ب.الدوار السابع ش الموده   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2953 -11953 Amman -seventh 
circle Almawdah street 

ليغعنوان التب الدوار السابع ش الموده -عمان  44641 -0641ب .ص   

Trademark 166945 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 499654 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Maintenance of cellular phone  صيانة االجهزة الخلويه 

Date of 10/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2018  

eaaN tpac lppA: Mohammad Faisal Ali 
Samhouri / Al-Mojam 
establishment for mobile 
services 

:اسم طالب التسجيل مؤسسة العجم لخدمات الخلوي /محمد فيصل علي السمهوري   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , Mecca Street, P.O.Box: 3045, 
11821 

 عنوان طالب التسجيل  44904, 1254:ب.عمان شارع مكة  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3045 -11821 Amman , Mecca 
Street 

ليغعنوان التب عمان شارع مكة 44904 -1254ب .ص   

Trademark 167029 Class 37 37 التجاريةرقم العالمة  491206 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle wash; Vehicle 
service  EnoncaeE[cl ml  ceaoerpocenleoerl]; loncea
lgmcmplenceEno  oncaeoer  clmocc; Spraying services for cars; 
Retreading of tires; Machinery  ceEno  oncae,pocenleoerloer

clmocc;slimc rcealeacelEntontohlille worn or partially 
destroyed; Rebuilding machines that have been worn or 

mocnco  ErlEncaElr; ccraercncaeceaommoconmEce stallation and 
repair. 

إعادة التزويد ]؛محطات خدمة المركبات [تشحيم]صيانة وإصالح السيارات؛ تشحيم المركبات 
معداتالتدفئة؛خدماترشالسيارات؛إعادةتلبيسوإصالح؛تركيب[والصيانة بالوقود 

[إطارات]اإلطارات؛الكهربائية؛األجهزةوإصالحتركيببناءإعادةأوتآكلتالتيالمحركات
بناءجزئي؛إعادةبشكلتلفتبتلفتأوتآكلتالتيشكل جزئي؛ تركيب وإصالح اآلالت

  . أجهزة تكييف الهواء

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

eaaN tpac lppA: Chery Automobile Co., 
Ltd.  

:اسم طالب التسجيل .، ليمتد.تشيري أوتوموبيل كو  

lpc oapN ty     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  0 toeartmesaor,sraeapE
slhl ampleneael,smtm cnE, etmc

 scahcerl, tceo,  

تشانغتشون رود، ايكونومي ديفيلوبمنت زون، ووهو 9 
 سيتي،أنهوي 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 

 44495 -954441ب .صالخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166883 Class 37 37 التجاريةرقم العالمة  499991 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Building construction; repair; installation services; air 
conditioning apparatus installation and repair; asphalting; boiler 
cleaning and repair; bricklaying; building construction 
supervision; building insulating; building sealing; burglar alarm 
installation and repair; cleaning of buildings (exterior and 
interior); construction; construction information; rental of 
construction equipment; damp-proofing (building); demolition 
of buildings; installation of doors and windows; elevator 
installation and repair; furniture maintenance; repair 
information; kitchen equipment installation; painting (interior 
and exterior); plastering; plumbing; roofing services; rust 
proofing; scaffolding; window cleaning. 

إنشاء المباني، اإلصالح، خدمات التركيب أو التجميع، تركيب وإصالح أجهزة تكييف الهواء، 
التزفيت، تنظيف وإصالح المراجل، البناء بالطوب، اإلشراف على إنشاء المباني، عزل 

من )رقة، تنظيف المباني المباني، إحكام سد المباني، تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد الس
، اإلنشاء، معلومات عن اإلنشاء، تأجير معدات اإلنشاء، معالجة المباني لمنع (الخارج والداخل

الرطوبة، هدم المباني، تركيب األبواب والنوافذ، تركيب وإصالح المصاعد، صيانة األثاث، 
لخارجية، معلومات عن اإلصالح، تركيب معدات المطابخ، دهان السطوح الداخلية وا

، (وضع األسقف)، سباكة المواسير، خدمات التسقيف (وضع طبقة الجص)التجصيص 
 .مقاومة الصدأ، نصب السقاالت، تنظيف النوافذ

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

eaaN tpac lppA: Havelock One Interiors 
WLL 

:اسم طالب التسجيل م.م.هافيلوك ون انتريورز ذ  

lpc oapN ty     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P. O. Box 5100, Askar, Bahrain عنوان طالب التسجيل  .، عسكر، البحرين4422. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th 
Circle, Tower B, 11th Floor 

الدوار  -ابراج إعمار  44464 -49244ب .ص البطاينة 
 44الطابق  -برج ب  -السادس

ليغعنوان التب  

Trademark 166906 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 499629 الصنف 
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   Om a  nopA  
   

 
 

Goods/Services التاليةالخدمات /من اجل البضائع 

Construction of new regeneration energy materials; New 
regeneration energy factory construction (including sunlight 
generation/wind power); Maintenance of building energy 
consumption reduction system; Building alternative energy 
generation services; Installation of renewable energy 
conversion installations; Construction of energy efficient 
buildings and structures; New regeneration energy factory 
construction; Installation, maintenance and repair of solar 
installations for generating power; Installation services for 
electric power regulators for others. 

بما في ذلك توليد أشعة )إنشاء مواد جديدة لطاقة التجدد، بناء مصنع طاقة تجدد جديد 
، صيانة بناء نظام خفض استهالك الطاقة، بناء خدمات توليد طاقة (طاقة الرياح/الشمس

لمتجددة، إنشاء مباني ومنشآت فعالة من حيث استخدام بديلة، تثبيت تركيبات تحويل الطاقة ا
الطاقة، إنشاء مصنع طاقة تجدد جديد، تركيب، وصيانة وإصالح المنشآت الشمسية لتوليد 

 .القدرة، خدمات التركيب لوسائل تنظيم القدرة الكهربائية من أجل اآلخرين

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167127 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 491401 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Building consttruction repair installation services   انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Gardens of engineers Real 
estate  

:اسم طالب التسجيل شركة حدائق المهندسين لالستثمار والتطوير العقاري   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -khalda -wasfi At -Tall str , 
P.O.Box: 10107, 11151 

, 42421:ب.امتداد شارع وصفي التل   ، ص-خلدا -عمان 
44444 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10107 -11151 amman -khalda -
wasfi At -Tall str  

امتداد شارع وصفي -خلدا -عمان  44444 -42421ب .ص 
 التل 

ليغعنوان التب  

Trademark 167028 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 491209 الصنف 
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BUC-EE’S 

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Car wash services. خدمات غسيل السيارات. 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Buc-ee's, Ltd اسم طالب التسجيل ايز، ليمتد-بوك:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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 

، 11499آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  0225اف ام  101
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167106 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 491429 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Car wash services. خدمات غسيل السيارات 

Date of 11/07/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

eaaN tpac lppA: Buc-ee's, Ltd. اسم طالب التسجيل ايز، ليمتد-بوك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 327 FM 2004 Rd, Lake Jackson, Texas, 
77566, United States 

، 11499آر دي، ليك جاكسون، تكساس،  0225اف ام  101
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167123 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 491401 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing news agencies services; Television & radio 
broadcasting station; Television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

، البث (الراديو)، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي (األخبار)توفير خدمات وكاالت األنباء 
 .عبر قنوات مشفرة ومفتوحة( الراديو)التلفزيوني واإلذاعي 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Asharq News Services Ltd  اسم طالب التسجيل اإلخبارية المحدودةالشرق للخدمات:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

، ذا اكسشانج، مركز دبي 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.المالي العالمي، ص

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167170 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491412 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing news agencies services; Television & radio 
broadcasting station; Television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

، البث (الراديو)، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي (األخبار)توفير خدمات وكاالت األنباء 
 .عبر قنوات مشفرة ومفتوحة( الراديو)التلفزيوني واإلذاعي 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA : Asharq News Services Ltd اسم طالب التسجيل الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

، ذا اكسشانج، مركز دبي 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.المالي العالمي، ص

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167173 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491411 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing news agencies services; Television & radio 
broadcasting station; Television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

، البث (الراديو)، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي ( األخبار)توفير خدمات وكاالت األنباء 
 .عبر قنوات مشفرة ومفتوحة( الراديو)التلفزيوني واإلذاعي 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Asharq News Services Ltd اسم طالب التسجيل الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة:  

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

Applicant Type Foreign Company التسجيل نوع طالب شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

، ذا اكسشانج، مركز دبي 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.العالمي، صالمالي 
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

أبوغزالة بناية مبنى مجموعة طالل  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167136 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491419 الصنف 
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  Uelxe  

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Telecommunications services; communications services; telephone, 
mobile telephone, facsimile, telex, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, music and information; electronic 
message delivery services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; transfer of data by 
telecommunication; transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes, films and interactive 
games; videotext, teletext and viewdata services; broadcasting, 
transmission and delivery of multimedia content and electronic games 
over electronic communications networks; video messaging services; 
video conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access time to a database 
server; provision of telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone communication services provided 
for hotlines and call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service providers); 
provision and operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital music websites on 
the Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks for other operators 
and third parties; rental of telecommunications infrastructure and 
networks to other operators and third parties; telecommunication 
access services; computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; transmission and distribution 
of data or audio visual images via a global computer network or the 
Internet; providing access to the Internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of electronic payment 
data via a global computer network; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; hire, leasing or 
rental of apparatus, instruments, installations or components for use 
in the provision of the aforementioned services; provison of access to 
an electronic on-line network for information retrieval; leasing of 
access time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer networks; 
Internet service provider (ISP) services; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforementioned. 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت، الهاتف، الهاتف المحمول، الفاكس، 
التلكس، تجميع وإرسال الرسائل، االستدعاء بالراديو، تحويل المكالمات، الرد على 

الدليل وخدمات البريد اإللكتروني، إرسال، توصيل واستقبال  الهاتف، استعالمات
الصوت، البيانات، الصور، الموسيقى والمعلومات، خدمات توصيل الرسائل 

اإللكترونية، خدمات المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة باالتصاالت عن بعد، خدمات 
ل الملفات الرقمية، تبادل البيانات، نقل البيانات عن طريق االتصاالت عن بعد، إرسا

خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية، خدمات البث، بث أو إرسال البرامج 
اإلذاعية أو التليفزيونية، األفالم واأللعاب التفاعلية، خدمات النص الفيديوي، النص 

التليفزيوني والبيانات المرئية، بث، إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة 
ونية عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية، خدمات رسائل الفيديو، واأللعاب اإللكتر

خدمات عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، خدمات هاتفية عبر الفيديو، االتصاالت 
، برامج الحاسب اآللي وأي بيانات (بما في ذلك صفحات الويب)عن بعد للمعلومات 

ير وصالت اتصاالت عن أخرى، تأجير زمن الوصول إلى خادم قاعدة البيانات، توف
بعد لخطوط هاتفية ساخنة ومراكز اتصال، خدمات اتصاالت هاتفية مقدمة لخطوط 

ساخنة ومراكز اتصال، توفير اتصال المستخدمين باإلنترنت، توفير وصالت اتصاالت 
عن بعد أو روابط باإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير اتصال المستخدم باإلنترنت 

توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، مجموعات النقاش وغرف ، (مقدمي الخدمة)
الدردشة، توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية على اإلنترنت، توفير 

على اإلنترنت، توصيل الموسيقى الرقمية  EE1الدخول على المواقع اإللكترونية 
لتحتية لالتصاالت عن بعد عن طريق االتصاالت عن بعد، توفير الوصول إلى البنية ا

والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، تأجير البنية التحتية لالتصاالت عن بعد 
والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، خدمات وصول االتصاالت عن بعد، إرسال 

الرسائل والصور بمساعدة الحاسب اآللي، االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي، 
يانات أو الصور السمعية والبصرية عبر شبكة الحاسب اآللي إرسال وتوزيع الب

العالمية أو اإلنترنت، توفير االتصال باإلنترنت على أساس مؤقت لألطراف الثالثة، 
توفير إرسال إلكتروني لبيانات الدفع اإللكتروني عبر شبكة حاسب آلي عالمية، 

جارية، توظيف، استئجار أو خدمات وكاالت األنباء، نقل األخبار ومعلومات األحداث ال
تأجير أجهزة، أدوات، تجهيزات أو مكونات لالستخدام في تقديم الخدمات سابقة 

الذكر، توفير االتصال بشبكة إلكترونية عبر اإلنترنت السترجاع المعلومات، استئجار 
زمن الوصول إلى قاعدة بيانات حاسب آلي، استئجار زمن الوصول إلى نشرة حاسب 

، (EUE)رسائل وإلى شبكات حاسب آلي، خدمات مقدم خدمة اإلنترنت آلي ولوحات 
 .خدمات إرشاد، معلومات واستشارات تتعلق بجميع ما سبق ذكره

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

eaaN tpac lppA: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

:اسم طالب التسجيل اورانج براند سيرفيسيز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1 
2AQ, United Kingdom 

ايه كيو، المملكة  0 4مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  1
 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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص425مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 167155 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491444 الصنف 
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  LPlOTNEL  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Telecommunications; News agencies and news agencies 
(news); Communications (transmission) by computer terminals; 
Transmission, communication and telecommunication services 
by any means, including electronic, computer and telephone 
means; transmission, communication and telecommunication 
services for messages, information and any other data, 
including those provided online or in deferred time from data 
processing systems, computer databases or computer networks 
or telematics, including global communication networks and the 
global web network; mail and electronic mail services; 
transmission of information accessible by access codes, by 
data processing servers, by computer database servers, by 
computer or telematic networks, including global 
communication networks and the global web network; 
telecommunication access providing services to data 
processing systems, computer databases or computer or 
telematic networks including global communication networks 
and the global web network; transmission of texts, electronic 
documents, databases, graphics and audiovisual information 
accessible by computer access code and by telecommunication 
network including global communication networks; 
transmission of access code computer programs through 
custom page-network interfaces; telecommunication services 
provided through global communication networks; Providing 
access to a global computer network. Electronic posting 
services. Telecommunication connection to a global computer 
network. 

ن م( البث)وكاالت االخبار، اإلتصاالت ( أخبار)االتصاالت السلكية و الالسلكية، وكاالت األنباء 
خالل محطات الكمبيوتر، خدمات البث واالتصاالت السلكية والالسلكية بأي وسيلة ، بما في 

والهاتف ،خدمات البث واالتصاالت ( الحاسوب)ذلك الوسائل اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر 
واالتصال عن بعد  للرسائل والمعلومات وأي بيانات أخرى  بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها 

من أنظمة معالجة البيانات أو قواعد بيانات ( مختلف)إلنترنت أو في وقت مؤجل عبر ا
أو شبكات الكمبيوتر أو تقنيات المعلومات بما في ذلك شبكات ( الحاسوب)الكمبيوتر 

( بث)االتصاالت العالمية وشبكة الويب العالمية، خدمات البريد والبريد اإللكتروني، خدمات 
الوصول إليها عن طريق رموز اإلذن بالدخول أو عن طريق خوادم  نقل المعلومات التي يمكن

أو عن طريق ( الحاسوب)معالجة البيانات أو عن طريق خوادم قواعد بيانات الكمبيوتر 
الكمبيوتر أو شبكات تقنيات المعلومات  بما في ذلك شبكات االتصاالت العالمية وشبكة الويب 

تصاالت  ألنظمة معالجة البيانات و قواعد بيانات العالمية، خدمات توفير الوصول الى اال
الكمبيوتر أو شبكات الكمبيوترو تقنيات المعلومات  بما في ذلك شبكات االتصاالت العالمية 
وشبكة الويب العالمية، خدمات بث إرسال النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات 

ن الوصول إليها عن طريق رمز الوصول  والرسومات والمعلومات السمعية البصرية التي يمك
الحاسوب وشبكة االتصاالت بما في ذلك شبكات االتصاالت العالمية، بث إرسال رمز إذن 

من خالل واجهات صفحة شبكة مخصصة، خدمات ( الحاسوب)الدخول لبرامج الكمبيوتر 
إلى شبكة  االتصاالت المقدمة من خالل شبكات االتصاالت العالمية، توفير اإلذن بالدخول
( الحاسوب)كمبيوتر عالمية، خدمات النشر اإللكتروني،  خدمات االتصال بشبكة كمبيوتر

 عالمية

Date of 16/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/07/2019  

eaaN tpac lppA: Rentokil Initial 1927 plc  اسم طالب التسجيل بي إل سي 1927رينتوكل إنيشيل:  

lpc oapN ty     : 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 

 41ريفير بانك ميدوز بيزنيس بارك، بالك ووتر، سيري جي يو
 إي بي، بريطانيا العظمى 6

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491492 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

satellite broadcasting ,news agencies وكاالت االنباء-البث الفضائي 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: ALHADAF for Satellite 
broadcasting LLC 

:اسم طالب التسجيل شركة الهدف للبث الفضائي ذ م م  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jabal alhusain -nablus st-mozon, P.O.Box: 
541423, 11937 

, 454501:ب.مجمع مزن  ، ص-شارع نبلس-جبل الحسين 
44611 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541423 -11937 jabal alhusain -
nablus st-mozon 

مجمع -شارع نبلس-جبل الحسين  44611 -454501ب .ص 
 مزن

ليغعنوان التب  

Trademark 167084 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 491295 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Transport  النقل 

Special Condiitions: The registration of this mark does not give 
owners the right to use  word (jo ,power)if used separately from 

the mark 
 

 jo)ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة  :شروط خاصة
,power )بمعزل عن العالمه 

Date of 10/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2018  

eaaN tpac lppA: Saleh abo Teen &Partner 
Co 

:اسم طالب التسجيل شركة صالح ابو التين وشريكه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -jordan str , P.O.Box: 851123  عنوان طالب التسجيل  944401:ب.ش االردن   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 851123 - amman -jordan str   ليغعنوان التب ش االردن -عمان   -944401ب .ص  

Trademark 166868 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 499999 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

logistic services ( transport brokerage,transport,brokerage)  السمسره في الشحن,النقل,النقلخدمات لوجستيه في مجال السمسره في 

Date of 29/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2018  

eaaN tpac lppA: blue boat for 
shipping&logistic services 

:اسم طالب التسجيل شركة الزورق االزرق للشحن والخدمات اللوجستيه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/wasfi al tal/al fasalieh complex, 
P.O.Box: 830231, 11183 

, 912014:ب.مجمع الفيصليه  ، ص/ش وصفي التل/عمان
44491 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 830231 -11183 amman/wasfi al 
tal/al fasalieh complex 

مجمع /وصفي التلش /عمان 44491 -912014ب .ص 
 الفيصليه

ليغعنوان التب  

Trademark 167015 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 491244 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

online reservation system سفر عن طريق موقع الكتروني حجز تذاكر 

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: Marshal Travel  & Tourism 
co 

:اسم طالب التسجيل شركة مارشال للسياحة والسفر   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -al jardenz, P.O.Box: 1090, 11953  عنوان طالب التسجيل  44641, 4262:ب.الجاردينز   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1090 -11953 Amman -al jardenz  ليغعنوان التب الجاردينز -عمان  44641 -4262ب .ص  

Trademark 166861 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 499994 الصنف 
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  Om a  nopA  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Distribution of energy; Supply of electrical energy, gas, water 
and district heating; Information and advisory services in 
relation to the distribution of energy; Distribution of electrical 
energy, gas, water and district heating; Energy supplying; 
Distribution of energy for heating and cooling buildings; 
Storage, distribution and supply of energy and fuel; Storage of 
energy and fuels. 

توزيع الطاقة، اإلمداد بالطاقة الكهربائية، والغاز، والماء وتدفئة المناطق، المعلومات 
والخدمات االستشارية فيما يتعلق بتوزيع الطاقة، توزيع الطاقة الكهربائية، والغاز، والماء 

اطق، إمداد بالطاقة، توزيع الطاقة من أجل تدفئة المباني وتبريدها، تخزين، وتدفئة المن
 .وتوزيع، وإمداد بالطاقة والوقود، تخزين الطاقة والوقود

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: دعاءرقم اال

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 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  44460 -604422ب .صأبو غزالة للملكية الفكرية 
ب . ، شارع مكة، ص425بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 44460عمان  604422

ليغعنوان التب  

Trademark 167125 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 491404 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

paking bread pastries ,baked candy and candy   تعبئة وتغليف الخبز والمعجنات والحلوى والمخبوزات والسكاكر 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Irbid Plains Industrial 
Consulting Co 

:التسجيلاسم طالب  شركة سهول اربد لالستشارات الصناعية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid , P.O.Box: 16, 21166 عنوان طالب التسجيل  04499, 49:ب.اربد  ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 16 -21166 irbid   ليغعنوان التب اربد 04499 -49ب .ص  

Trademark 166983 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 499691 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

travel and tourism   السياحة والسفر 

Date of 06/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2019  

eaaN tpac lppA: Ahmad Abu Mahfouz & 
Partners /Albalad Al 
Ammeen For Travel & 
Toursim And Haj Wa Omra  

:اسم طالب التسجيل البلد االمين للسياحة والسفر والحج والعمرة /شركة احمد ابو محفوظ وشركاه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address amman -hai nazal , P.O.Box: 5583, 11953  عنوان طالب التسجيل  44641, 4491:ب.حي نزال   ، ص/عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5583 -11953 amman -hai nazal   ليغعنوان التب حي نزال /عمان  44641 -4491ب .ص  

Trademark 166869 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 499996 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Joinery (custom manufacture), manufacture of furniture to order 
and specification of others. 

 .لطلب ومواصفات اآلخرينوتصنيع األثاث تلبية ( تصنيع حسب الطلب)مصنوعات النجارة 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

eaaN tpac lppA : Havelock One Interiors 
WLL 

:اسم طالب التسجيل م.م.هافيلوك ون انتريورز ذ  

lpc oapN ty     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P. O. Box 5100, Askar, Bahrain عنوان طالب التسجيل  .، عسكر، البحرين4422. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 -11195 Emmar Towrs, 6th 
Circle, Tower B, 11th Floor 

 -الدوار السادس -ابراج إعمار  44464 -49244ب .ص 
 44الطابق  -برج ب 

ليغعنوان التب  

Trademark 166903 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 499621 الصنف 
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   Om a  nopA  
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Processing and transforming of energy; Technical consultancy 
in the field of production of solar energy; Generation of 
electricity from wave, wind and solar energy; Production of 
energy by nuclear power plants; Production and processing of 
fuels and of other sources of energy; Rental of energy 
generating equipment; Production of electrical energy from 
renewable sources; Production of solar energy through 
photovoltaic power generation plants and equipments; 
Consultancy in the field of energy generation; Generation of 
electricity from solar energy; Consultancy services relating to 
the generation of electrical energy; Production of bio energy; 
Production of energy; Generation of power. 

معالجة الطاقة وتحويلها، االستشارات الفنية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء 
من األمواج والرياح والطاقة الشمسية، إنتاج الطاقة بواسطة محطات الطاقة النووية، إنتاج 

عالجة الوقود ومصادر الطاقة األخرى، تأجير معدات توليد الطاقة، إنتاج الطاقة الكهربائية وم
من المصادر المتجددة، إنتاج الطاقة الشمسية من خالل محطات ومعدات توليد القدرة الفلطية 
الضوئية، االستشارات في مجال توليد الطاقة، توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، الخدمات 

ستشارية فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، إنتاج الطاقة الحيوية، إنتاج الطاقة، توليد اال
 .القدرة

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: االدعاءتاريخ 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167120 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 491402 الصنف 



316 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

printing services   خدمات مطبعية 

Date of 17/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

eaaN tpac lppA: Bilal Hasan Ismail Saleh   اسم طالب التسجيل بالل حسن اسماعيل صالح:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -tela al ali , P.O.Box: 811654, 
11181 

 عنوان طالب التسجيل  44494, 944945:ب.تالع العلي   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 Amman -tela al ali   ليغعنوان التب تالع العلي -عمان  44494 -944945ب .ص  

Trademark 167031 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 491214 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Entertainment Trips adn training courses in traditional heritage 
field  

 رحالت ترفيهية ودورات تدريبية في مجال االعمال التقليدية

Date of 10/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2018  

eaaN tpac lppA: Book agriculture for 
Marketing consultation llc. 

:اسم طالب التسجيل م,.م.شركة احجز زراعي لالستشارات التسويقية ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marj alhamam -Alia Residence, P.O.Box: 
323, 11733 

 عنوان طالب التسجيل  44111, 101:ب.، ص  044اسكان عالية -مرج الحمام 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 323 -11733 Marj alhamam -Alia 
Residence 

ليغعنوان التب 044اسكان عالية -مرج الحمام  44111 -101ب .ص   

Trademark 166918 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499649 الصنف 



318 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Educational Academy   اكاديمية تعليمية 

Date of 05/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/02/2019  

eaaN tpac lppA: Armoush Tourist 
Investment Co 

:اسم طالب التسجيل م.م.عرموش لالستثمارات السياحية محدودة المسؤولية ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman, Wahbi Al Tal Str , Amman عنوان طالب التسجيل  عمان، شارع وهبي التل  ، عمان 

Applicant for 
Correspondence 

  - Amman, Wahbi Al Tal Str   -   ليغعنوان التب عمان، شارع وهبي التل  

Trademark 166977 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499611 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing of training; providing training facilities; educational 
services; arranging and conducting of conferences, meetings, 
exhibitions, training sessions, workshops, congresses and 
lectures; conferences; organising, conducting and arranging 
events and exhibitions; organising competitions; publication of 
books; operation of financial training facilities; operation of 
commercial training facilities; training and teaching in the field 
of financial, insurance, risk management and regulatory 
services, stock market trading, transactions and dealings, issue 
and valuation of stocks, bonds, securities, commodities, 
futures, derivatives, options, commodities, futures or insurance; 
and in relation to compilation, statistical analysis, issue, 
circulation, enforcement, deployment, use and regulation of 
stock indices'; publishing of statistics and index figures relating 
to the stock exchange rate, commercial securities, interest 
rates, prices, exchange rates and other economic data; 
collection, publication and syndication services; provision of 
information in relation to all these services, including provision 
of information on these services via a global computer network. 
 

توفير التدريب؛ توفير مرافق التدريب؛ خدمات التربية والتعليم؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات 
واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات والمحاضرات؛ 

عارض؛ تنظيم المنافسات؛ نشر الكتب؛ المؤتمرات؛ تنظيم وإدارة وتجهيز المناسبات والم
تشغيل مرافق التدريب المالي؛ تشغيل مرافق التدريب التجاري؛ التدريب والتدريس في مجال 

الخدمات المالية والتأمينية والتنظيمية وإدارة المخاطر والتداول في أسواق األسهم 
المالية أو السلع أو  والمعامالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم أو السندات أو األوراق

العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو الخيارات أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ 
وفيما يتعلق بتجميع والتحليل اإلحصائي وإصدار وتداول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم 

البورصة واألوراق مؤشرات البورصة؛ نشر اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت 
المالية التجارية وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية؛ 

خدمات الجمع والنشر والتجميع؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك 
 .توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

eaaN tpac lppA: Abu Dhabi Global Market  اسم طالب التسجيل سوق أبوظبي العالمي:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abu Dhabi Global Market Building, ADGM 
Square, Al Maryah Island, PO Box 111999 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 

بناية سوق أبوظبي العالمي، ميدان سوق أبوظبي العالمي، 
 ،  أبوظبي، 444666.: ب.جزيرة المارية، ص

 االمارات العربية المتحدة
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - Abu Dhabi Global Market Building, 
ADGM Square, Al Maryah Island, PO Box 
111999 Abu Dhabi, United Arab Emirates 

بناية سوق أبوظبي العالمي، ميدان سوق أبوظبي العالمي،   - 
 ،  أبوظبي، 444666.: ب.جزيرة المارية، ص

 المتحدة االمارات العربية
 

ليغعنوان التب  

Trademark 167026 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 491209 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Providing an online website comprising news, editorials and 
opinions concerning current events; Providing online 
information and news in the field of employment training; 
Publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

واآلراء ( كلمة العدد)موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية توفير 
المتعلقة باألحداث الحالية، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب 

 .الموظفين، نشر الصحف والمجالت والدوريات

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Asharq News Services Ltd اسم طالب التسجيل الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة:  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب المتحدةاالمارات العربية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

، ذا اكسشانج، مركز دبي 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.المالي العالمي، ص

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167172 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 491410 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing an online website comprising news, editorials and 
opinions concerning current events; Providing online 
information and news in the field of employment training; 
Publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

راء واآل( كلمة العدد)توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية 
المتعلقة باألحداث الحالية، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال تدريب 

 .الموظفين، نشر الصحف والمجالت والدوريات

Date of 11/04/2019 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Asharq News Services Ltd اسم طالب التسجيل الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة:  

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

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

دبي ، ذا اكسشانج، مركز 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.المالي العالمي، ص

 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مجموعة طالل أبوغزالة بناية مبنى  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167174 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 491415 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing an online website comprising news, editorials and 
opinions concerning current events; Providing online 
information and news in the field of employment training; 
Publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

واآلراء ( كلمة العدد)توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية  
ت في مجال تدريب المتعلقة باألحداث الحالية، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترن

 .الموظفين، نشر الصحف والمجالت والدوريات

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

eaaN tpac lppA: Asharq News Services Ltd اسم طالب التسجيل الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 04, 05, 06, 07, Level 4, The Exchange, 
Dubai International Financial Centre, P O 
Box 72148, Dubai, United Arab Emirates 

، ذا اكسشانج، مركز دبي 5، الطابق 21، 29، 24، 25وحده 
، دبي، اإلمارات العربية 10459. ب.المالي العالمي، ص

 المتحدة

تسجيل عنوان طالب ال  

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167168 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 491499 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

teaching japanese and arabic to non - native speakers. teaching 
all japanese handicrafts arts. organizing and coordination 
cultural events by hosting local and international firms. 
organizing events & exhibitions for cultural and educational 
purposes. cultural consultation and translation. 

تعليم كافة الفنون اليدوية . عقد دورات لتعليم اللغة اليابانية و العربية لغير الناطقين بها
تنظيم و تنسيق فعاليات ثقافية محلية و دولية من خالل استضافة شخصيات اردنية . اليابانية
 .الترجمة و االستشارات الثقافية.نشاطات فنية و تربوية  تنظيم معارض و. و اجنبية

Date of 12/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

eaaN tpac lppA: KHALED AHMAD AL 
QURAAN  

:اسم طالب التسجيل خالد احمد عبد هللا القرعان   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -city  zahran street, P.O.Box: 
9020, 11191 

 عنوان طالب التسجيل  44464, 6202:ب.شارع زهران   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 620314 -11162 Amman -city  
zahran street 

ليغعنوان التب شارع زهران  -عمان  44490 -902145ب .ص   

Trademark 166835 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499914 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Providing of training , arranging and conducting of colloquiums 
, arranging and conducting of conferences , arranging and 
conducting of congresses , arranging and conducting of 
seminars , arranging and conducting of symposiums , arranging 
and conducting of workshops [ training ] , organization of 
competitions education or entertainment ] , organization of 
exhibitions for ] cultural or educational purposes , cultural 
activities , publication of books , on - line publication of 
electronic books and journals , publication of texts , other than 
publicity texts . 

تقديم التدريب ، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية ، تنظيم وإدارة المؤتمرات ، تنظيم وإدارة 
إدارة الحلقات الدراسية ، تنظيم وإدارة الندوات ، تنظيم وإدارة ورشات اإلجتماعات ، تنظيم و

، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية ( العمل والتدريب ، تنظيم المباريات اللتعليم أو الترفيه 
أو التعليمية ، األنشطة الثقافية ، نشر الكتب ، نشر الكتب والمجالت اإللكترونية ، نشر 

 .دعاية واإلعالن نصوص بخالف نصوص ال

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

eaaN tpac lppA: JORDAN STRATEGY 
FORUM  

:اسم طالب التسجيل جمعية منتدى االستراتيجيات االردني   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type SOCIETIES نوع طالب التسجيل جمعية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman ALShmesani , Queen Noor Street 
-86 Building, P.O.Box: 9431, 11191 

،   99عمارة رقم -عمان،الشميساني شارع الملكة نور  
 44464, 6514:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9431 -11191 Amman 
ALShmesani , Queen Noor Street -86 
Building 

عمان،الشميساني شارع الملكة نور   44464 -6514ب .ص 
 99عمارة رقم -

ليغعنوان التب  

Trademark 166980 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499692 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

academies (education ) in the field of education , education 
information , electronic publishing and electronic development , 
teaching  

النشر ,في مجال التعليم معلومات عن التربية و التعليم ( للتربية و التعليم )االكاديميات 
 التدريس , المكتبية االلكتروني و التطوير االلكتروني 

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

eaaN tpac lppA: Pedago LLC  اسم طالب التسجيل شركة بيدجو محدودة المسؤولية:  

lpc oapN ty     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Washington D.C United ststes – 3000 k st 
,suite 275   

 عنوان طالب التسجيل  N tc 1222. 014واشنطن دي سي الواليات المتحدة سويت 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O. BOX 921219-11192 Amman –
alshmesani-al –thaqafa st. 

ليغعنوان التب شارع الثقافة -الشميساني-عمان 44460-604046ص ب    

Trademark 166846 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499959 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 academies (education ) in the field of education , education 
information , electronic publishing and electronic development , 
teaching  

النشر ,في مجال التعليم معلومات عن التربية و التعليم ( للتربية و التعليم )االكاديميات 
 التدريس , كتروني المكتبية االلكتروني و التطوير االل

Date of 09/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/10/2019  

eaaN tpac lppA : Pedago LLC  اسم طالب التسجيل شركة بيدجو محدودة المسؤولية:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Washington D.C United ststes – 3000 k st 
,suite 275   

 عنوان طالب التسجيل  N tc 1222. 014واشنطن دي سي الواليات المتحدة سويت 

Applicant for 
Correspondence 

   P.O. BOX 921219-11192 Amman –
alshmesani-al –thaqafa st. 

 شارع الثقافة -الشميساني-عمان 44460-604046ص ب   
  

ليغعنوان التب  

Trademark 166847 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499951 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

wedding halls party planning and events   صاالت افراح تنظيم الحفالت والمناسبات 

 

Date of 28/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/10/2019  

eaaN tpac lppA: Ibrahim Ahmad Mahmoud 
Basbous 

:اسم طالب التسجيل ابراهيم احمد محمود بصبوص  

lpc oapN ty     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -airport road , P.O.Box: 927981, 
11190 

 عنوان طالب التسجيل  44462, 601694:ب.طريق المطار   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927981 -11190 amman -airport 
road  

ليغعنوان التب طريق المطار -عمان  44462 -601694ب .ص   

Trademark 166873 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 499911 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

film production-production radio and television programs-
reporters services(news)-training - media training  

 تدريب االعالمي-االنباء انتاج برامج الراديو التلفزيون خدمات مراسلي -انتاج االفالم

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

eaaN tpac lppA: ALHADAF for Satellite 
broadcasting LLC 

:اسم طالب التسجيل الفضائي ذ م م شركة الهدف للبث  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company نوع طالب التسجيل ذ م م 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jabal alhusain -nablus st-mozon, P.O.Box: 
541423, 11937 

, 454501:ب.مجمع مزن  ، ص-شارع نبلس-جبل الحسين 
44611 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541423 -11937 jabal alhusain -
nablus st-mozon 

مجمع -شارع نبلس-جبل الحسين  44611 -454501ب .ص 
 مزن

ليغعنوان التب  

Trademark 167086 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 491299 الصنف 



329 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Certification of Meats,and Poultry,and Eggs, and Dairy   و لحوم دواجن والبيض واأللبانشهادة بجودة اللحوم. 

Special condition:  collective mark  عالمات جماعية : اشتراطات خاصة 

 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

eaaN tpac lppA: Humane Farm Animal 
Care  

:اسم طالب التسجيل هوماين فارم انيمال كير     

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address   8 N,JAY Street, Middleburg, Virginia, 
USA  

أن، جاي ستريت،  ميدلبورغ، فرجينيا، الواليات المتحدة  9
   . االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 
AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 
 44464رمز بريدي  - 41216بريد صندوق 

ليغعنوان التب  

Trademark 167108 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 491429 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

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. 

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية المحلقة 
بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد و البرمجيات 

الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ تصميم قواعد البيانات الحاسوبية؛ تخزين البيانات إلكترونياً؛ 
سبة السحابية؛ تأجير العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة؛ خدمات الحو

غير القابلة للتنزيل؛ الخدمات االستشارية لتطوير ( الين-ان)توفير البرمجيات المباشرة 
األنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات؛ االستشارات المتعلقة بأمن الحاسوب وأمن 

شفير البيانات؛ توفير معلومات عن العتاد الحاسوبي والبرمجيات مباشرة البيانات؛ خدمات ت
؛ صيانة وإصالح وتحديث العتاد الحاسوبي والبرمجيات واألجهزة الطرفية الملحقة (الين-ان)

والتطبيقات؛ خدمات الدعم التقني وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات واستكشافها 
اعدة؛ خدمات إنشاء المواقع اإللكترونية وتصميمها وصيانتها؛ وإصالحها وخدمات مكتب المس

خدمات استضافة المواقع اإللكترونية؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر 
-ان)اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل اإللكترونية؛ إنشاء فهارس المعلومات المباشرة 

على شبكة اإلنترنت وغيرها من شبكات  والمواقع وغيرها من المصادر المتاحة( الين
التواصل اإللكترونية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط؛ توفير بوابة على اإلنترنت تسمح 

لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها؛ توفير 
والمنشورات وغيرها من  بوابة على اإلنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب اإللكترونية

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: LI 
Claim No.: 2019-327 
Claim Date: 01/05/2019 

 LE: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 101-0246: رقم االدعاء

 24/24/0246: تاريخ االدعاء

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA: Apple Inc. التسجيلاسم طالب  .أبل انك:  

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

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  64245واي، كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل بارك 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 مكة، أبراج الحجاز عمان، شارع 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167137 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 491411 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Recording data relating to energy consumption in buildings; 
Development of thermo-hydro adjustment test devices applied 
to new renewable energy; Developing of integrated energy 
concepts; Technological consulting services in the field of 
alternative energy generation; Professional consultancy relating 
to the conservation of energy; Advisory services relating to 
energy efficiency; Consultancy in the field of energy-saving; 
Professional consultancy relating to energy efficiency in 
buildings; Energy auditing; Advisory services relating to the use 
of energy; Technical consulting relating to new renewable 
energy production; Research and development of power 
converters/inverter/charger for used in new renewable energy 
systems; Research and development relating to new renewable 
energy production; Engineering consultancy in the field of 
prediction and optimal management of building energy; 
Technical diagnostic testing services relating to energy 
management; Research in the field of energy; Management of 
power system monitoring, control and maintenance; Research 
and development of power storage system; Management power 
storage apparatus; Development of operating system software 
for comprehensive protection power control; Maintenance of 
computer system for comprehensive protection power control; 
Management of comprehensive protection power control 
operating system; Diagnostic services relating to power quality 
and power system analysis; Computer hardware and software 
design for energy management; Rental of computer hardware 
and software for energy management; Providing technical 
advice relating to computer hardware and software for energy 
management. 

تسجيل البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة في المباني، تطوير أجهزة اختبار التعديل الحرارية 
المستخدمة على الطاقة المتجددة الجديدة، تطوير مفاهيم الطاقة المتكاملة، خدمات المائية 

االستشارات التكنولوجية في مجال توليد الطاقة البديلة، االستشارات المهنية المتعلقة بترشيد 
الطاقة، الخدمات االستشارية المتعلقة بكفاءة الطاقة، االستشارات في مجال توفير الطاقة، 

ات المهنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في المباني، تدقيق الطاقة، الخدمات االستشار
االستشارية المتعلقة باستخدام الطاقة، االستشارات الفنية المتعلقة باإلنتاج الجديد للطاقة 

الشاحن الستخدامها في أنظمة الطاقة / العاكس / المتجددة، بحث وتطوير محوالت الطاقة 
يدة، البحوث والتطوير المتعلقة باإلنتاج الجديد للطاقة المتجددة، االستشارات المتجددة الجد

الهندسية في مجال التنبؤ واإلدارة المثلى لطاقة البناء، خدمات االختبارات التشخيصية التقنية 
المتعلقة بإدارة الطاقة، البحث في مجال الطاقة، إدارة مراقبة نظام الطاقة والتحكم فيه 

لبحث وتطوير نظام تخزين الطاقة، إدارة أجهزة تخزين الطاقة، تطوير برمجيات وصيانته، ا
نظام التشغيل للتحكم الشامل في قدرة الحماية، صيانة نظام حاسوب للتحكم الشامل في قدرة 

الحماية، إدارة نظام تشغيل للتحكم الشامل في قدرة الحماية، خدمات التشخيص المتعلقة 
ام الطاقة، أجهزة الحواسيب وتصميم البرمجيات للتحكم في الطاقة، بجودة الطاقة وتحليل نظ

تأجير أجهزة الحواسيب والبرمجيات للتحكم في الطاقة، تقديم المشورة الفنية المتعلقة بأجهزة 
 .الحواسيب والبرمجيات للتحكم في الطاقة

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0061752 
Claim Date: 19/04/2019 

 NL: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 52-0246-2294140: رقم االدعاء

 46/25/0246: تاريخ االدعاء

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

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

lpc oapN ty     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea 

، 104-442جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدوينغبو  -، يويو 409
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167121 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 491404 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services snd research and design and development of computer 
hardware and software  

 خدمات بحث وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

eaaN tpac lppA: Tatweer for Electronic 
Training.  

:اسم طالب التسجيل  .شركة تطوير للتدريب االلكتروني   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Rania Queen Street - Borj 
Bulding , amman, P.O.Box: 2450, 11910 

مجمع البرج  ، عمان  ،  -شارع الملكة رانيا  -عمان 
 44642, 0542:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2450 -11910 Amman - Rania 
Queen Street - Borj Bulding  

مجمع  -شارع الملكة رانيا  -عمان  44642 -0542ب .ص 
 البرج 

ليغعنوان التب  

Trademark 166872 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 499910 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Computer Hardware (Consultancy in the field of -)-Computer 
programming Computer software (Maintenance of -) Studies 
(Technical Project-)Rental of Computer Software 

دراسات المشار -صيانة برامج الحاسوب--برمجة الحاسوب- استشارات في مجال الحاسوب
 تاجير برامج الحاسوب -يع التقنية

Date of 24/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/10/2019  

eaaN tpac lppA: Al Bayanat Alasasyeh 
Litaqnet Almaalwmat LLC-
exempet  

:اسم طالب التسجيل م معفاة.م.شركة البيانات اتالساسية لتقنية المعلومات ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alshmeisani -Queen noor street -Zeinah 
complex 44 5th floor office no 601, 
P.O.Box: 11184, 841310 

الطابق  55الشميساني شارع الملكة نور مجمع زينة التجاري 
 954142, 44495:ب.، ص  924الخامس مكتب 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11184 -841310 amman /Bekin 
street 

ليغعنوان التب شارع بكين/عمان 954142 -44495ب .ص   

Trademark 166931 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 499614 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

catering and drink services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 29/10/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2017  

eaaN tpac lppA: seqlia for restaurants ltd 
co  

:اسم طالب التسجيل شركة صقلية للمطاعم   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , P.O.Box: 110064, 11110 عنوان طالب التسجيل  44442, 442295:ب.عمان   ، ص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110064 -11110 amman   ليغعنوان التب عمان  44442 -442295ب .ص  

Trademark 167165 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491494 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

CAFES, cafeteria , restaurants , self service restaurants , snak 
restaurants 

مطاعم , اتيه\مطاعم الخدمه ال, المطاعم ,بالطعام والشراب التموين , الكافتريا, المقاهي 
 تفديم الوجبات الخفيفه

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

eaaN tpac lppA: Food Makers Restaurant 
Co 

:اسم طالب التسجيل شركه مطاعم صناع الطعام  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/MADINA MONAWRASTR, 
P.O.Box: 3366, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 1199:ب.عمان شارع المدينه المنوره  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3366 -11953 amman /al swifiya  ليغعنوان التب الصويفية-عمان 44641 -1199ب .ص  

Trademark 167071 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491214 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Services for providing food and drink, restaurant services, self-
service restaurant services, snack-bar services, cafeteria 
services. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، خدمات المطاعم ، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ، تقديم 
 الوجبات الخفيفه، خدمات الكافيتريات 

 

Date of 06/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/12/2018  

eaaN tpac lppA: Ra’afat Tarabishi Trading 
Est. 

:اسم طالب التسجيل مؤسسة رأفت طرابيشي التجارية    

lpc oapN ty     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Qudsaya, Ahdath. Rif Dimashq, Syrian 
Arab Republic 

 عنوان طالب التسجيل  قدسيا ، أحداث ، ريف دمشق ، الجمهورية العربية السورية 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY   -  
AMMAN-JORDAN, PO_BOX: 910580 - 
POSTCODE: 11191 -  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية   
  - 44464رمز بريدي  - 642492

ليغعنوان التب  

Trademark 167066 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491299 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services to provide food & drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 28/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/01/2019  

eaaN tpac lppA: Mohammad Azmi Ali 
Albawaneh  

:اسم طالب التسجيل محمد عزمي علي البواعنة   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -abdoun , P.O.Box: 874, 11732  عنوان طالب التسجيل  44110, 915:ب.عبدون   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 874 -11732 amman -abdoun   ليغعنوان التب عبدون -عمان  44110 -915ب .ص  

Trademark 166848 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499959 الصنف 



338 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

food and berverage services specifically (fast food delivery of 
all kinds -fresh juiices ,natural and soft driinks -salads of all 
kinds pastries -sandwiches of all kinds  

العصائر الطازجة -الوجبات السريعة بجميع انواعها )خدمات تقديم الطعام وشراب تحديدا 
 (صاج-سندويشات بانواعها -المعجنات -سلطات بانواعها -عية والمشروبات الغازية الطبي

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

eaaN tpac lppA: Secret Recipes For 
Restaurant Managment   

:اسم طالب التسجيل شركة الوصفات السرية الدارة المطاعم   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -khalda -, amman, 11821  عنوان طالب التسجيل  44904, ش وصفي التل  ، عمان -خلدا -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

  -11821 Amman -khalda -  - 44904  ليغعنوان التب ش وصفي التل  -خلدا -عمان  

Trademark 167002 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491220 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services for providing food and drinks, hotils, restaurants, cafes jفنادق, مقاهي ,مطاعم سياحية , تقديم خدمات الطعام والشراب 

Date of 21/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

eaaN tpac lppA: Fig Tree Overseas Ltd طالب التسجيلاسم  شركة فيج تري اوفرسيز المحدودة:  

lpc oapN ty     : CAYMAN ISLANDS جنسية الطالب جزر كايمان: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address grand cayman ky 1-9001 cayman islands   عنوان طالب التسجيل  جزر كايمان  6224-4جراند كايمان كي واي 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941238 -11194 wadi saqra- 
building num 238c,floor(4) 

عمارة رقم  -وادي صقره /عمان 44465 -654019ب .ص 
 5الطابق /ج019

ليغعنوان التب  

Trademark 167019 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491246 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

service for providing food and drink temporary accommodation 
restaurants self service restaurant snack bar  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات االيواء الموقت مطاعم الخدمات الذاتية مطاعم تقديم 
 الوجبات الخفيفة المطاعم

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

eaaN tpac lppA: Hassan and Hussam Abu- 
Alfillat Co  

:اسم طالب التسجيل شركة حسان و حسام ابو الفيالت   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman alshmesani -adb alhameed sharaf 
ST, P.O.Box: 930071, 11193 

شارع عبد الحميد شرف  ، -عمان الشميساني 
 44461, 612214:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 930071 -11193 Amman 
alshmesani -adb alhameed sharaf ST 

شارع عبد -عمان الشميساني  44461 -612214ب .ص 
 الحميد شرف

ليغعنوان التب  

Trademark 167180 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491492 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services to provide food & drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

eaaN tpac lppA: Al Roya For Paints & 
Packets 

:اسم طالب التسجيل شركة الرؤيا للدهانات والعبوات   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address   Balaama  alzinaya , Mafraag, P.O.Box: 30, 
33125 

 عنوان طالب التسجيل  11404, 12:ب.الزنية  ، المفرق  ، ص/بلعما 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 30 -33125   Balaama  alzinaya   ليغعنوان التب الزنية /بلعما  11404 -12ب .ص  

Trademark 166998 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499669 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

provididing food and beverages services  خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 13/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/05/2019  

eaaN tpac lppA: Hani Mohammad Yaser 
Rawhi almansour  

:اسم طالب التسجيل هاني محمد ياسر روحي المنصور   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid wasfi al tal street , P.O.Box: 858, 
21110 

 عنوان طالب التسجيل  04442, 949:ب.اربد شارع وصفي التل   ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 858 -21110 irbid wasfi al tal 
street  

ليغعنوان التب اربد شارع وصفي التل  04442 -949ب .ص   

Trademark 167076 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491219 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

provididing food and beverages services  خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 13/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/05/2019  

eaaN tpac lppA: Hani Mohammad Yaser 
Rawhi almansour  

:اسم طالب التسجيل هاني محمد ياسر روحي المنصور   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid wasfi al tal street , P.O.Box: 858, 
21110 

 عنوان طالب التسجيل  04442, 949:ب.اربد شارع وصفي التل   ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 858 -21110 irbid wasfi al tal 
street  

ليغعنوان التب اربد شارع وصفي التل  04442 -949ب .ص   

Trademark 167075 Class 43 43 التجاريةرقم العالمة  491214 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cafes; Cafeterias; Catering - providing food and drinks; 
Restaurants 

 المقاهي، الكافيتريا، تقديم الطعام والشراب، المطاعم

Special condition:  Claiming Burgundy color and its shades and 
gold colors 

 مع المطالبة باأللوان الخمري و درجاته و اللون الذهبي: اشتراطات خاصة

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

eaaN tpac lppA: Khaldoun Sami Saleem 
Bebars 

:اسم طالب التسجيل خلدون سامي سليم بيبرس  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Almadeneh Almonawara St, 
Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 

, 604422:ب.عمان، شارع المدينة المنورة، األردن  ، ص
44460 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  غزالة للملكية الفكريةأبو  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167126 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491409 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; services for providing food and drink. خدمات المطاعم، خدمات تزويد وتقديم الطعام والشراب 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: MMC Catering اسم طالب التسجيل مقفلة .ك.م.شركة ام ام سي الغذائية ش:  

lpc oapN ty     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 4618 Safat 13047, Kuwait عنوان طالب التسجيل  ، الكويت41251الصفاة  5949. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167153 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491441 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; services for providing food and drink. خدمات المطاعم، خدمات تزويد وتقديم الطعام والشراب 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  18/07/2019  

eaaN tpac lppA: MMC Catering اسم طالب التسجيل مقفلة .ك.م.شركة ام ام سي الغذائية ش:  

lpc oapN ty     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 4618 Safat 13047, Kuwait عنوان طالب التسجيل  ، الكويت41251الصفاة  5949. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167151 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491444 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Restaurant services; services for providing food and drink. خدمات المطاعم، خدمات تزويد وتقديم الطعام والشراب 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: MMC Catering التسجيلاسم طالب  مقفلة .ك.م.شركة ام ام سي الغذائية ش:  

lpc oapN ty     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 4618 Safat 13047, Kuwait عنوان طالب التسجيل  ، الكويت41251الصفاة  5949. ب.ص 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 167148 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491459 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants; 
Restaurants (Self-service –); Snack-bars; bar services. 

مطاعم يقوم فيها الشخص )تقديم الطعام والشراب، المطاعم، المطاعم المقاهي، الكافيتريا، 
 .، المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة، خدمات الحانات(بخدمة نفسه

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

eaaN tpac lppA: Haitham Fakhouri & 
Partner Co. 

:اسم طالب التسجيل هيثم فاخوري وشريكته  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jabal Al Lweibdeh, Jordan, 
P.O.Box: 921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  44460, 604422:ب.عمان، جبل اللويبدة، األردن  ، ص

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 167166 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491499 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

dervices to provide food and drink and temporary accomination خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

eaaN tpac lppA: JIHAD AL AJARMAH & 
PARTNER  CO. 

:اسم طالب التسجيل شركة جهاد العجارمة وشريكه  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address aqaba / ah afran str, P.O.Box: 266, 77110  عنوان طالب التسجيل  11442, 099:ب.ش االفران  ، ص/ العقبة 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 266 -77110 aqaba / ah afran str  ليغعنوان التب ش االفران/ العقبة  11442 -099ب .ص  

Trademark 166856 Class 43 43 التجارية رقم العالمة 499949 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Catering , drinking and temporary accommodation services 
(catering and hotel services )  

 (خدمات المطاعم والفنادق ) خدمات تقديم الطعام والشراب و االيواء المؤقت 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

eaaN tpac lppA: Bab al-Yemen al-saeed 
Resturant 

:اسم طالب التسجيل شركة مطعم باب اليمن السعيد   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address Ahmad AL-trawnah Street, P.O.Box: 2812, 
11941 

 عنوان طالب التسجيل  44654, 0940:ب.شارع احمد الطراونة   ، ص

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2812 -11941 Ahmad AL-trawnah 
Street 

ليغعنوان التب شارع احمد الطراونة  44654 -0940ب .ص   

Trademark 166920 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499602 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services  to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

eaaN tpac lppA: Abdallah Mohammad 
Saeed Al Jazairy  

:اسم طالب التسجيل عبد هللا محمد سعيد الجزائري   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 4404, 11131  عنوان طالب التسجيل  44414, 5525:ب.وادي صقرة   ، ص-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4404 -11131 amman -wadi saqra   ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  44414 -5525ب .ص  

Trademark 167030 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491212 الصنف 



352 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Providing online advice and information services relating to 
food and beverages pairings 

 خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقه بتحضير الطعام والشراب
 الكترونيا

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

eaaN tpac lppA: Al masaq technologies co   التسجيلاسم طالب  شركة المساق لتقنية المعلومات:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -rashed byok str, P.O.Box: 414, 
11810 

 عنوان طالب التسجيل  44942 ,545:ب.شارع رشيد بيوك   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 414 -11810 amman -rashed byok 
str 

ليغعنوان التب شارع رشيد بيوك  -عمان  44942 -545ب .ص   

Trademark 166913 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499641 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services to provide food and drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 25/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/09/2019  

eaaN tpac lppA: abu hoseh & zablawi co  اسم طالب التسجيل شركة ابو حوسه وزعبالوي:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tabrbour -tareq str, P.O.Box: 
5014, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  44641, 4245:ب.ش طارق   ، ص-طبربور -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5014 -11953 amman -tabrbour -
tareq str 

ليغعنوان التب ش طارق -طبربور -عمان  44641 -4245ب .ص   

Trademark 166981 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499694 الصنف 
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Goods/Services  الخدمات التالية/البضائعمن اجل 

Services for providing food and drink Cafes services Cafeterias 
services Canteens services Self-services restaurant services 
Snack-bars services 

خدمات المطاعم ,خدمات الكافتيريات,خدمات المقاهي ,خدمات توفير االطعمة و المشروبات
 خدمات تقديم الوجبات الخفيفة,خدمات مطاعم الذاتية,(الكنتينات)او المتنقلة  المؤقته

Date of 14/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/10/2019  

eaaN tpac lppA: Muselli food damascene 
co .  

:اسم طالب التسجيل  .شركة الموصلي للمأكوالت الدمشقيه   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address   um uthaina-16 al ramade amman , 
amman, P.O.Box: 927167, 11190 

-شارع الرمادي -ام اذينة-عمان 44462 -601491ب .ص
 49عمارة الناصرية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927167 -11190   um uthaina-16 al 
ramade amman 

-شارع الرمادي -ام اذينة-عمان 44462 -601491ب .ص 
 49عمارة الناصرية 

ليغعنوان التب  

Trademark 166855 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499944 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

servioces to provide food and drink,temporary accommodation  خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة 

Date of 23/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/10/2019  

eaaN tpac lppA: Shaqq Khrewesh  
Restaurants Co 

:التسجيلاسم طالب  شركة مطعم شق خريوش   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -al madina al monawara str, 
P.O.Box: 48, 11941 

 عنوان طالب التسجيل  44654, 59:ب.، صش المدينة المنوره  -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 48 -11941 amman -al madina al 
monawara str 

ليغعنوان التب ش المدينة المنوره-عمان  44654 -59ب .ص   

Trademark 166921 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499604 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Consultancy provided by telephone call centers and hotlines in the field of 
temporary accommodation; food and drink catering; hotel reservations; 
preschooler and infant care at daycare centers; boarding for animals; 
delicatessens [restaurants]; catering in fast-food cafeterias; temporary 
accommodation; temporary accommodation provided by dude ranches; rental 
of tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of transportable 
buildings; rental of temporary accommodation; rental of drinking water 
dispensers; ; leasing of metal and non-metal transportable buildings; rental of 
furniture for hotels; rental of lighting apparatus; rental of cooking apparatus; 
rental of tableware; rental of beds; rental of futons; rental of futon and quilts; 
rental of kitchen worktops for preparing food for immediate consumption; 
rental of floor coverings for hotels; rental of temporary accommodation in the 
nature of villas and bungalows; rental of temporary accommodation in 
vacation homes and apartments; rental of curtains for hotels; rental of wall 
hangings for hotels; rental of meeting rooms; rental of rooms for social 
functions; rental of rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; rental of conference rooms; rental of 
chairs and tables; rental of towels for hotels; preparation of food and 
beverages; preparation of food and drink for immediate consumption; 
preparation of Spanish food for immediate consumption; preparation of 
Japanese food for immediate consumption; preparation and provision of food 
and drink for consumption on and off the premises; preparation and provision 
of food and drink for consumption in retail establishments; preparation and 
provision of food and drink for immediate consumption; arranging hotel 
accommodation; arranging temporary housing accommodations; arranging 
and providing temporary accommodation; decorating of food; cake 
decorating; serving of tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or fruit juice 
beverages; boarding for pets; serving of food and drink; serving food and 
drink in bistros; serving food and drink in doughnut shops; serving food and 
drink in Internet cafés; serving food and drink in retail and takeaway 
establishments; serving food and drink for guests; serving food and drink for 
guests in restaurants; food and drink catering for banquets; serving of 
alcoholic beverages; providing holiday accommodation; providing hotel 
accommodation; providing accommodation in hotels and motels; providing 
temporary accommodation; providing temporary accommodation in vacation 
homes; providing temporary accommodation in boarding houses; providing 
temporary accommodation in vacation apartments; providing temporary 
accommodation in hotels, motels and boarding houses; providing temporary 
accommodation as part of hospitality packages; providing temporary 
accommodation for guests; providing campground facilities; providing food 
and drink catering services for exhibition facilities; providing bar services; 
providing food and drink catering services for fair and exhibition facilities; 
providing food and drink catering services for convention facilities; providing 
room reservation and hotel reservation services; providing on-line advice and 
information services relating to wine and food pairings; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency services for 
travelers; providing food, drink and temporary accommodation for guests; 
providing food to needy persons [charitable services]; providing food and 

استشارات تقدم عبر مراكز االتصال الهاتفي والخطوط الساخنة في مجال 
العناية ; الحجز في الفنادق; تموين بالطعام والشراب; اإلقامة المؤقتة

ايواء ; باألطفال دون سن المدرسة وبالرضع في راكز الرعاية النهارية
إطعام في ; [مطاعم]أماكن بيع األطعمة الباردة والمشروبات ; الحيوانات

إقامة مؤقتة توفرها مزارع ; إقامة مؤقتة; مقاصف الوجبات السريعة
تأجير لكراسي والموائد وبياضات الموائد واالواني ; تأجير الخيم; النزالء

تأجير ; تأجير اماكن االقامة المؤقتة; تأجير المباني المتنقلة; الزجاجية
تأجير أبنية ; ت توزيع المياهتأجير آال; آالت توزيع الماء الصالح للشرب
تأجير أجهزة ; تأجير أثاث للفنادق; معدنية وغير معدنية يمكن نقلها

تأجير ; اإلضاءة غير تلك المخصصة للمسارح استوديوهات التلفزة
تأجير أسرة قابلة ; تأجير أسرة; تأجير أدوات المائدة; أجهزة الطبخ

سطح عمل مطبخية تأجير أ; تأجير أسرة قابلة للطوي ولحف; للطوي
; تأجير أغطية أرضيات للفنادق; لتحضير الطعام لالستهالك الفوري

تأجير ; تأجير أماكن إقامة مؤقتة على شكل فيالت وبيوت من طابق واحد
تأجير ستائر ; أماكن إقامة مؤقتة في بيوت وشقق لقضاء اإلجازات

أجير ت; تأجير غرف االجتماعات; تأجير سجاد جداري للفنادق; للفنادق
تأجير غرف إلقامة فعاليات اجتماعية، ; غرف إلقامة فعاليات اجتماعية

تأجير غرف ; ومؤتمرات، ولقاءات، ومعارض، وندوات، واجتماعات
تحضير ; تأجير مناشف للفنادق; تأجير كراسي وطاوالت; مؤتمرات

تحضير ; تحضير الطعام والشراب لالستهالك الفوري; الطعام والشراب
تحضير طعام ياباني الستهالك ; الستهالك الفوريطعام إسباني ل

تحضير وتوفير الطعام والشراب الستهالكهما داخل وخارج ; الفوري
تحضير وتوفير الطعام والشراب الستهالكهما في مؤسسات ; األبنية

; تحضير وتوفير الطعام والشراب استهالك الفوري; تجارة التجزئة
ترتيب وتوفير ; مؤقتة في مساكن ترتيب إقامة; ترتيب إقامة في الفنادق

تقديم الشاي، أو ; (الكاتو)تزيين الكيك ; تزيين الطعام; إقامة مؤقتة
القهوة، أو الكاكاو، أو المشروبات الغازية، أو مشروبات عصير 

تقديم ; تقديم طعام وشراب; تقديم إقامة وطعام لحيوانات أليفة; الفواكه
طعام وشراب في محالت بيع  تقديم; طعام وشراب في الحانات الصغيرة

تقديم ; تقديم طعام وشراب في مقاهي اإلنترنت; الكعك المحلى المقلي
تقديم ; طعام وشراب في مؤسسات البيع بالتجزئة والوجبات الجاهزة

تقديم ; تقديم طعام وشراب للضيوف في المطاعم; طعام وشراب للضيوف
ر إقامة في توفي; تقديم مشروبات كحولية; طعام وشراب للمأدبات

; توفير إقامة في الفنادق والموتيالت; توفير إقامة في الفنادق; العطالت
توفير إقامة ; توفير إقامة مؤقتة في بيوت اإلجازات; توفير إقامة مؤقتة

توفير ; توفير إقامة مؤقتة في شقق اإلجازات; مؤقتة في بيوت إقامة
ير إقامة مؤقتة توف; إقامة مؤقتة في فنادق، وموتيالت، وبيوت إقامة

توفير ; توفير إقامة مؤقتة للضيوف; كجزء من خدمات االستقبال
توفير خدمات اإلمداد بالطعام والشراب ; تسهيالت اراضي مخيمات

توفير خدمات تقديم الطعام ; توفير خدمات بارات; لمرافق المعارض
توفير خدمات تقديم ; والشراب لمرافق المعارض التجارية والمعارض

توفير خدمات حجوزات في الغرف ; م والشراب لمرافق المؤتمراتبالطعا
توفير خدمات مشورات ومعلومات عبر اإلنترنت ; وحجوزات في الفنادق

توفير خدمات معلومات عن اإلقامة ; بشأن التوافق بين النبيذ والطعام
توفير ; في السفر وخدمات وكاالت حجز اإلقامة في السفر للمسافرين

خدمات ]توفير طعام للمحتاجين ; قامة مؤقتة للضيوفطعام، وشراب وإ
; توفير طعام وشراب في الحانات الصغيرة; توفير طعام وشراب; [خيرية

توفير طعام وشراب في ; توفير طعام وشراب في المطاعم والبارات

Date of 29/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/10/2019  

eaaN tpac lppA: Aldurah Le Altejarah 
Alameh o Alestethmar  

:اسم طالب التسجيل م .م.شركة الدرة للتجارة العامة و االستثمار ذ  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

الطابق الثاني  ، عمان  ،  494عمارة رقم  -شارع مكة -عمان
 44641, 5999:ب.ص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Amman- makka street- building 165 
seconed floor , amman, P.O.Box: 4888, 
11953 

-491عمارة رقم -شارع مكة-عمان 44641 -5999ب .ص 
 024مكتب-0ط

ليغعنوان التب  

Trademark 167001 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 491224 الصنف 
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drink; providing food and drink in bistros; providing food and drink in 
restaurants and bars; providing food and drink in doughnut shops; providing 
food and drink in Internet cafés; providing food and drink as part of hospitality 
services; providing food and drink for guests; providing food and drink for 
guests in restaurants; providing of food and drink for patients and guests; 
providing conference rooms; providing banquet and social function facilities 
for special occasions; providing facilities for exhibitions; providing exhibition 
facilities in hotels; providing facilities for fairs and exhibitions; providing 
facilities for exhibitions and conferences; providing conference facilities; 
providing conference, exhibition and meeting facilities; providing temporary 
trailer park facilities; providing community centers for social gatherings and 
meetings; providing information relating to hotels; providing on-line 
information relating to vacation accommodation reservations; providing on-
line information relating to hotel reservations; providing information about 
temporary accommodation via the Internet; providing lodging information via 
the Internet; providing information about temporary accommodation services; 
providing information about crèche services; providing information about 
wine characteristics; supplying of meals for immediate consumption; 
supplying meals to the homeless or underprivileged; pubs; boarding house 
bookings; temporary accommodation reservations; booking of campground 
accommodation; reservation of hotel accommodation; reservation of 
temporary accommodation via the Internet; reservation of temporary 
accommodation in the nature of vacation homes; reservation of temporary 
accommodation in hotels and boarding houses; making hotel reservations for 
others; restaurant reservation services; consultancy services in the field of 
food and drink catering; consultancy services in the field of culinary arts; 
reception services for temporary accommodation [management of arrivals and 
departures]; bar services; personal chef services; hotel services; motel 
services; cafeteria services; restaurant services; canteen services; café 
services; boarding house services; tourist home services; catering services 
for schools; outside catering services; catering services for hospitality suites; 
catering services for providing European-style cuisine; catering services for 
providing Spanish cuisine; catering services for providing Japanese cuisine; 
catering services for the provision of food and drink; catering services for 
nursing homes; business catering services; hotel catering services; catering 
services for hospitals; catering services for conference centers; catering 
services for company cafeterias; catering services for educational 
establishments; mobile catering services; hotel accommodation services; 
resort lodging services; temporary ccommodation services provided by 
holiday camps; temporary accommodation and catering services for guests; 
wine bar services; retirement home services; food preparation services; 
services for providing food and drink; services for providing food and drink, 
and temporary accommodation; juice bar services; bar and catering services; 
bar and bistro services; bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms; hotel room reservation services; hotel reservation 
services provided via the Internet; reservation and booking services for 
hotels, restaurants and holiday accommodation; day-nursery [crèche] 
services; pet day-care services; cocktail lounge services; hookah lounge 
services; take-away food and drink services; hotel, bar and restaurant 
services; hotel, restaurant and café services; hotel, motel and boarding house 
services; hotel, motel and resort services; hotel and restaurant services; hotel 
services for preferred customers; holiday camp services [lodging]; restaurant, 
bar and catering services; restaurant, bar and cocktail lounge services; self-
service restaurant services; Spanish restaurant services; snack-bar services; 
udon and soba restaurant services; washoku restaurant services; restaurant 
and catering services; fast food and non-stop restaurant services; Japanese 
restaurant services; hotel information services; café, cafeteria and restaurant 
services; café and restaurant services; accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses]; buffet services for cocktail lounges; hostel 
services; take-away fast food services; take-away food services; travel agency 
services for reserving hotel accommodation; travel agency services for 
reserving temporary accommodation; travel agency services for making hotel 
reservations; travel agency services for making restaurant reservations; 
agency services for booking hotel accommodation; advice concerning 
cooking recipes; restaurants featuring home delivery; information and advice 
in relation to the preparation of meals; food sculpting. 

توفير طعام وشراب في مقاهي ; محالت بيع الكعك المحلى المقلي
توفير طعام ; من خدمات الضيافة توفير طعام وشراب كجزء; اإلنترنت

توفير ; توفير طعام وشراب للضيوف في المطاعم; وشراب للضيوف
توفير ; توفير غرف للمؤتمرات; طعام وشراب للمرضى والضيوف

توفير ; مرافق للمأدبات واألحداث االجتماعية في المناسبات الخاصة
رافق توفير م; توفير مرافق للمعارض في الفنادق; مرافق للمعارض

; توفير مرافق للمعارض والمؤتمرات; للمعارض والمعارض التجارية
توفير مرافق للمؤتمرات، والمعارض، ; توفير مرافق للمؤتمرات

توفير مراكز ; توفير مرافق لوقوف المقطورات مؤقتاً ; واالجتماعات
توفير معلومات تتعلق ; مجتمعية للقاءات واالجتماعات االجتماعية

معلومات عبر اإلنترنت عن حجوزات اإلقامة أثناء  توفير; بالفنادق
توفير ; توفير معلومات عبر اإلنترنت عن حجوزات الفنادق; اإلجازات

توفير معلومات عن اإلقامة ; معلومات عن اإلقامة المؤقتة عبر اإلنترنت
توفير ; توفير معلومات عن خدمات اإلقامة المؤقتة; عبر اإلنترنت

توفير معلومات عن ; لحضانة النهاريةمعلومات عن خدمات دور ا
توفير وجبات ; توفير وجبات لالستهالك المباشر; مواصفات النبيذ

حجز اماكن االقامة ; حجز النزل; حانات; للمشردين أو المحرومين
حجز ; حجز إقامة في الفنادق; حجز أماكن إقامة في المخيمات; المؤقتة

ة على شكل منازل لقضاء حجز إقامة مؤقت; إقامة مؤقتة عبر اإلنترنت
حجز فنادق من ; حجز إقامة مؤقتة في الفنادق وبيوت إقامة; اإلجازات

خدمات استشارات في مجال تقديم الطعام ; حجز مطاعم; أجل اآلخرين
خدمات االستقبال ; خدمات استشارات في مجال فنون الطهي; والشراب

خدمات ; [درةإدارة حاالت الوصول والمغا]في أماكن االقامة المؤقتة 
اعداد اطباق ووجبات )خدمات الطهاة الشخصية ; [البارات]الحانات 

; منزلية او خاصة تتمثل في التسوق والطهي حسب مايناسب المستهلك
خدمات ; [الموتيالت]خدمات الفنادق الصغيرة ; خدمات الفنادق

خدمات المطاعم المؤقتة او المتنقلة ; خدمات المطاعم; الكافتيريات
خدمات أماكن اقامة ; خدمات النزل; خدمات المقاهي; [تيناتالكان]

خدمات ; خدمات إطعام في الخارج; خدمات إطعام المدارس; السياح
خدمات إطعام لتوفير طعام من المطبخ ; إطعام ألجنحة الضيافة

خدمات ; خدمات إطعام لتوفير طعام من المطبخ اإلسباني; األوروبي
خدمات إطعام لتوفير طعام ; اليابانيإطعام لتوفير طعام من المطبخ 

خدمات ; خدمات إطعام للشركات; خدمات إطعام لدور الرعاية; وشراب
خدمات إطعام لمراكز ; خدمات إطعام للمستشفيات; إطعام للفنادق

خدمات إطعام لمؤسسات ; خدمات إطعام لمقاصف الشركات; المؤتمرات
خدمات إقامة ; لفنادقخدمات إقامة في ا; خدمات إطعام متنقلة; تعليمية

خدمات ; خدمات إقامة مؤقتة توفرها مخيمات العطالت; في المنتجعات
خدمات بيوت ; خدمات بارات تقدم النبيذ; إقامة مؤقتة وإطعام للضيوف

خدمات ; خدمات توفير الطعام والشراب; خدمات تحضير طعام; االعتكاف
خدمات ; ت عصيرخدمات حانا; توفير الطعام والشراب، واإلقامة المؤقتة

; خدمات حانات ومطاعم; خدمات حانات وحانات صغيرة; حانات وإطعام
خدمات حجز فنادق ; خدمات حجز غرف فنادق; خدمات حجز الغرف
خدمات حجز وحجوزات للفنادق، والمطاعم، وأماكن ; تقدم عبر اإلنترنت

خدمات رعاية نهارية ; خدمات دور الحضانة النهارية; قضاء العطالت
خدمات صالة ; خدمات صاالت تقديم المشروب; وانات األليفةللحي

خدمات فنادق، وبارات، ; خدمات طعام وشراب جاهزين; الشيشة
خدمات فنادق، وموتيالت، ; خدمات فنادق، ومطاعم، ومقاهي; ومطاعم

خدمات فنادق ; خدمات فنادق، وموتيالت، ومنتجعات; وبيوت إقامة
خدمات مخيمات العطالت ; لينخدمات فندقية لعمالء مفض; ومطاعم

خدمات مطاعم، ; خدمات مطاعم، وبارات، وإطعام; [اماكن اقامة]
; خدمات مطاعم الخدمة الذاتية; وبارات، وصاالت تقديم المشروب

خدمات ; خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة; خدمات مطاعم إسبانية
مطاعم خدمات ; خدمات مطاعم واشوكو; مطاعم معكرونة أودون وسوبا

; خدمات مطاعم وجبات سريعة ومطاعم تعمل على مدار اليوم; وإطعام
خدمات مقاهي، ; خدمات معلومات فنادق; خدمات مطاعم يابانية
خدمات مكاتب تأمين ; خدمات مقاهي ومطاعم; وكافيتريات، ومطاعم

خدمات موائد مفتوحة لصاالت تقديم ; [الفنادق والنزل]االقامة 
خدمات وجبات ; خدمات وجبات جاهزة وسريعة; خدمات ُنزل; المشروب

خدمات وكاالت ; خدمات وكاالت سفر لحجز إقامة في الفنادق; خارجية
; خدمات وكاالت سفر لعمل حجوزات فندقية; سفر لحجز إقامة مؤقتة

خدمات وكاالت لحجز ; خدمات وكاالت سفر لعمل حجوزات مطاعم
مطاعم تقدم خدمة ; طعاممشورات تتعلق بوصفات ال; اإلقامة في الفنادق

نحت ; معلومات ونصائح تتعلق بتحضير الوجبات; التوصيل إلى المنازل
 .على األغذية
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 cafeteria services (café), buffet, serving food, drink,sweets, 
coffee, tea, ice cream and juices, including: natural fruit juice in 
sweets and chocolates, crepe, waffles,pancakes, chocolate, 
cake, cocktail, chain store services 

الحلويات والقهوة والشاي  وبوفيه وخدمة تقديم الطعام والشراب( كافيه)خدمات الكافتيريات 
. ن كيكوافل با.كريب « بالحلويات والشوكالته  عصير فواكه طبيعي: والبوظة والعصائر منها

 .خدمات سلسه المحالت  كوكتيل ,شوكوالته؛ كيك 

Special Condititions : The registration of this trademark should 
be limited in colours red,yellow,black and White , according to 
the printfiled with the application 

واالصفر واالسود واالبيض وفق النموذج  العالمة محددة بااللوان االحمر:شروط خاصة
 المودع لدى مسجل العالمات التجارية

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mohammad Saleh 
Burghul Foundation  

:اسم طالب التسجيل صالح محمد صالح برغل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arafat Mountain -Jasmine Suburb, 
P.O.Box: 72, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.ضاحية الياسمين   ، ص-جبل عرفات 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Arafat Mountain -
Jasmine Suburb 

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -جبل عرفات  44942 -10ب .ص   

Trademark 166938 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499619 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

 cafeteria services (café), buffet, serving food, drink,sweets, 
coffee, tea, ice cream and juices, including: natural fruit juice in 
sweets and chocolates, crepe, waffles,pancakes, chocolate, 
cake, cocktail, chain store services 

الحلويات والقهوة والشاي  وبوفيه وخدمة تقديم الطعام والشراب( كافيه)خدمات الكافتيريات 
. وافل بان كيك.كريب « بالحلويات والشوكالته  عصير فواكه طبيعي: والبوظة والعصائر منها
 .خدمات سلسه المحالت  شوكوالته؛ كيك  كوكتيل

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mohammad Saleh 
Burghul Foundation  

:اسم طالب التسجيل صالح محمد صالح برغل   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arafat Mountain -Jasmine Suburb, 
P.O.Box: 72, 11610 

 عنوان طالب التسجيل  44942, 10:ب.ضاحية الياسمين   ، ص-جبل عرفات 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 Arafat Mountain -
Jasmine Suburb 

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -جبل عرفات  44942 -10ب .ص   

Trademark 166937 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 499611 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Healthcare, medical and personal physical, mental and 
emotional health monitoring, consultancy, information and 
advisory services; medical aid and medical assistance services; 
emergency monitoring and assistance services in the medical 
and healthcare areas; pharmacy consultancy, information and 
advisory services; beauty consultancy, information and 
advisory services; consultancy, information and advisory 
services in relation to nutrition; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals. 

الرعاية الصحية والطبية ومراقبة الصحة البدنية والعقلية والعاطفية الشخصية والخدمات 
مات المساعدة والرعاية الطبية، متابعة الطوارئ االستشارية والمعلومات والمشورة، خد

وخدمات المساعدة في حقول الرعاية الطبية والصحية، خدمات االستشارات والمعلومات 
والمشورة فيما يتعلق بالصيدلة، خدمت االستشارة والمعلومات والمشورة بالجمال، خدمات 

مات البيطرية، الرعاية الصحية االستشارة والمعلومات والمشورة فيما يتعلق بالتغذية، الخد
 .والجمالية للبشر أو الحيوانات

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017933857 
Claim Date: 23/07/2018 

 PS: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية
 241611941: رقم االدعاء

 01/21/0249: تاريخ االدعاء

Special condition:  Claiming orange and white colors مع المطالبة باأللوان البرتقالي واألبيض: اشتراطات خاصة 

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

eaaN tpac lppA: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

:اسم طالب التسجيل اورانج براند سيرفيسيز ليمتد  

lpc oapN ty     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1 
2AQ, United Kingdom 

ايه كيو، المملكة  0 4مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  1
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 44460عمان  604422ب . ، شارع مكة، ص425رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 166904 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 499625 الصنف 
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  EUEloI ttytt    
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Medical services, namely providing medical and tracking 
information for the detection of the disease progression in the 
field of neurology. 

المعلومات الطبية ومعلومات المتابعة لكشف تطّور المرض في الخدمات الطبية وتحديداً توفير 
 .مجال علم األعصاب

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

eaaN tpac lppA: Novartis AG اسم طالب التسجيل نوفارتس ايه جي:  

lpc oapN ty     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel  SWITZERLAND 5220 عنوان طالب التسجيل  سويسرا  بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -514ب .ص األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 44904

ليغعنوان التب  

Trademark 167139 Class 44 44 العالمة التجاريةرقم  491416 الصنف  
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

medical laboratory   مختبرات طبية 

Date of 03/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2019  

eaaN tpac lppA: Saleh Mahmoud Alkiswani   التسجيلاسم طالب  صالح محمود الكسواني:  

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa king husien sstreet , P.O.Box: 981, 
13110 

, 694:ب.، ص(  السعادة )الزرقاء شارع الملك حسين 
41442 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 981 -13110 zarqa king husien 
sstreet  

ليغعنوان التب (السعادة )الزرقاء شارع الملك حسين  41442 -694ب .ص   

Trademark 166853 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 499941 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

legal services arbitration services intellectual property 
conutancy legal reseach intellectual property watching services 
mediation licensing of computer software legal services 
alternative dispute resolution services domain names 
registration of legal services  

خدمات قانونية وخدمات التحكيم واستشارات الملكية الفكرية واالبحاث القانونية وخدمات 
الرقابة في مجال الملكية الفكرية والوساطة وترخيص برامج الكمبيوتر خدمات قانونية 

 وخدمات الحلول البديلة للنزاعات وتسجيل اسماء النطاق خدمات قانونية

Special Condititions : The registration of this trademark should 
be limited in colours,black and grey , according to the printfiled 
with the application 

وفق النموذج المودع لدى مسجل  االسود والسكنيالعالمة محددة بااللوان :شروط خاصة
 العالمات التجارية

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

eaaN tpac lppA: horizon for Legal 
Consultation  

:اسم طالب التسجيل شركة هورايزن لالستشارات القانونية   

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address om Nowara street -Hay Al Rawabi -Amman 
, P.O.Box: 1167, 11831 

, 4491:ب.عمان   ، ص-حي الروابي -شارع ام نوارة 
44914 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1167 -11831 om Nowara street -
Hay Al Rawabi -Amman  

ليغعنوان التب عمان -حي الروابي -شارع ام نوارة  44914 -4491ب .ص   

Trademark 166849 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 499956 الصنف 
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Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

Legal services; Security services for the protection of property 
and individuals; Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals;  Licensing of 
intellectual property;  Licensing of franchising concepts (legal 
services); Licensing of trademarks (legal services); Intellectual 
property consultancy services. Legal registration services; 
Legal services in relation to trade marks, patents, registered 
designs and copyright; Consultancy and information services 
relating to the aforesaid services. Collection and provision of 
information, all relating to legal matters; Advocacy services; 
arbitration, mediation, conciliation and other dispute resolution 
services; legal services relating to company secretarial and 
company formation services; contract preparation services; 
Legal advice in relation to international arbitration; Legal 
advice; Legal investigation services; Legal mediation services; 
Legal research; Intellectual property research and support 
services, namely, providing comprehensive research services 
and information regarding intellectual property, intellectual 
property management services, intellectual property watching 
and protection services, intellectual property investigation 
services. Protection and management of intellectual property 
rights and industrial property rights, licensing and agreements; 
patent and trade mark agency services; Establishment, 
maintenance, protection and management of domain name 
registrations; legal research services; Consultation, 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. Initiation of legal proceedings for protection of 
intellectual property rights and the prevention of counterfeiting 

خدمات قانونية؛ خدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات شخصية واجتماعية يقدمها 
خدمات )لبية لحاجات األفراد؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ ترخيص مفاهيم االمتياز آخرون ت
؛ خدمات استشارات الملكية الفكرية؛ ( خدمات قانونية)؛ ترخيص العالمات التجارية (قانونية

خدمات تسجيل قانونية؛ خدمات قانونية ذات صلة بعالمات تجارية و براءات اختراع و حقوق 
؛ استشارية، خدمات استشارية ومعلومات تتعلق بخدمات سالفة الذكر؛ نشر و تصاميم مسجلة

جمع وتوفير معلومات، وجميعها تتعلق بمسائل قانونية، خدمات مرافعة؛ تحكيم، وساطة، 
توفيق وغيرها من خدمات تسوية منازعات؛ خدمات قانونية متعلقة بخدمات سكرتارية و 

ملكية؛  خدمات قانون توظيف؛ خدمات قانون  تشكيل  شركة، خدمات إعداد عقود؛ خدمات نقل
بيئي؛ تقديم استشارة قانونية فيما يتعلق بتحكيم دولي؛ تقديم استشارة قانونية، خدمات تحقيق 

قانوني؛  خدمات وساطة قانونية؛  بحوث قانونية؛ أبحاث الملكية الفكرية وخدمات الدعم، 
تعلقة بالملكية الفكرية، خدمات ادارة تحديدا، توفير خدمات ومعلومات االبحاث الشاملة الم

الملكية الفكرية، خدمات مراقبة وحماية الملكية الفكرية، خدمات التحري الخاصة بالملكية 
الفكرية؛  وحماية وادارة حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الصناعية، والتراخيص 

ة؛ تأسيس، والمحافظة على، واالتفاقات؛ خدمات وكاالت براءات االختراع والعالمات التجاري
وحماية وادارة تسجيالت أسماء المجال؛ خدمات البحوث القانونية؛ خدمات االستفسار 

القانوني؛ خدمات االستشارة والمعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بجميع ما تقدم ذكرة؛ 
 .معاملة بدء اإلجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع التقليد

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

eaaN tpac lppA: The Legal Group 
Advocates and Legal 
Consultants 

:اسم طالب التسجيل المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانونيون  

lpc oapN ty     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب العربية المتحدةاالمارات: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bur Dubai, Burj Khalifa office no. W501B 
Dubai, United Arab Emirates,  

بي، دبي، االمارات  424بر دبي، برج خليفة مكنب دابليو 
 ، .  العربية 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 

 44495 -954441ب .صللملكية الفكرية الخيار الصحيح 
،  46عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 167078 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 491219 الصنف 



365 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services الخدمات التالية/من اجل البضائع 

services  in relation to the negotiation of contract for 
others.legal administration of licences.legal document 
preparation services.legal services in relation to the negotiation 
of contracts for others.legal research/ litigation services. 
monitoring intellectual property rights for legal advisory 
purposes.' intellectual property consultancy/ arbitration 
services. 
  

 اإلدارة القانونية للرخص الخدمات القانونيه المتعلقة بالتفاوض حول العقود لآلأخرين
/ االبحاث القانونية  خدمات قانونية]تسجيل اسماء النطاق  خدمات إعداد الوثائق القانونية

 ,ت االستشارات القانونية لغايا مراقبة حقوق الملكية الفكرية خدمات المرافعات
 خدمات التحكيم/ استشاوات الملكية الفكرية

 

Date of 10/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/10/2019  

eaaN tpac lppA:  Ala' saleh salameh 
aldmour  

:اسم طالب التسجيل عالء صالح سالمة الضمور    

lpc oapN ty     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type LAWYER OFFICE نوع طالب التسجيل مكتب محاماه 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - al jbeha , P.O.Box: 2016, 11953  عنوان طالب التسجيل  44641, 0249:ب.الجبيهه   ، ص -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2016 -11953 Amman - al jbeha   ليغعنوان التب الجبيهه  -عمان  44641 -0249ب .ص  
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